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Zápis do mateřských 
škol v Dobříši

Čtvrtek 
14. 4. 2016 
13–17 hod.

2. mateřská škola Dobříš, 
Přemyslova 1034
tel.: 318 521 044, 
www.msdobris.cz
4. mateřská škola Dobříš, 
Fričova 104
tel.: 318 522 548, 
www.spokojenaskolka.cz
5. mateřská škola Dobříš, 
Jeřábová 613
tel.: 318 522 121, 
www.msvetrnikdobris.webnode.cz
Bližší informace na jednotlivých 
mateřských školách.

Den Země 2016

Město Dobříš bude v druhé 
polovině dubna, konkrétně od 
18. do 24. dubna, opět sla-
vit Den Země. Hlavní aktivitou 
bude úklid veřejných prostran-
ství a okolí města, součástí oslav 
však budou i další akce, které 
různým způsobem upozorní na 
nutnost chránit naše životní 
prostředí. 
Město vyzývá k zapojení nezis-
kové organizace, dobříšské školy 
i další občany města, kteří nikde 
organizovaní nejsou a chtějí po-
moci. Tradičně zajistí svoz a likvi-
daci sesbíraného odpadu a dle 
požadavků vydá igelitové pytle 
a gumové rukavice. Pro potvrzení 
úklidových lokalit i další informa-
ce k tématu kontaktujte odbor 
výstavby a životního prostředí.

pokračování na straně 5

Zveme vás na vernisáž výstavy leteckých fotografi í Jirky Jirouška NEBESKÉ, která se uskuteční v pátek 4. března 2016 od 18 hodin 
ve výstavním sále KD Dobříš. Nádherné snímky krajiny, které autor pořizuje z motorového rogala, vás jistě uchvátí. Po vernisáži 
výstavy následuje od 19.00 hodin fi lmový festival Expediční kamera. Milovníci přírody, cestování a nevšedních zážitků se tedy mají 
na co těšit.

10. zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše se uskutečnilo dne 11. úno-
ra 2016 ve společenském sále KD. 
Bylo přítomno 21 členů ZM.

ZM vzalo na vědomí:

�� Zápis�z�jednání�fi�nančního�vý-
boru�ze�dne�8.�2.�2016

�� Přehled� o� plnění� příjmů�
a� čerpání� výdajů� rozpočtu�
města�za�rok�2015

Hospodaření města skončilo 
k 31. 12. 2015 přebytkem, saldo pří-
jmů a výdajů činilo 12 940 tis. Kč.
Příjmy byly v roce 2015 naplněny 
ve výši 102,6 % upraveného roz-
počtu, tj. 177 024 tis. Kč. 
Výdaje byly čerpány ve výši 92,9 %, 
tj. 164 084 tis. Kč. 

Zůstatek na běžných účtech 
a účtech peněžních fondů města 
činil k 31. 12. 2015 46 533 tis. Kč. 

ZM schválilo:

�� Rozpočtové�opatření�č.�1/2016,�
vč.�přehledu�o�plnění�rozpočtu�
města�za�rok�2015

Rozpočtová změna: Celkový ob-
jem příjmové stránky rozpočtu se 
touto rozpočtovou změnou navy-
šuje o 4 766 tis. Kč (příjmy cel-
kem čínní 158 604 tis. Kč) a výdajo-
vé stránky o 18 554 tis. Kč (výdaje 
celkem činní 184 874 tis. Kč). 

�� Odměny� neuvolněných� čle-
nům�ZM�ve�výši�3�%�v�návaz-
nosti�na�změnu�legislativy

Stručné informace ze zastupitelstva 
města

Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. (no-
vela), o odměnách za výkon funkce 
člena ZM s účinností od 1. 1. 2016, 
zvyšuje odměny za výkon funkce 
uvolněným členům zastupitelstva 
a také umožňuje zvýšit odměny za 
výkon funkce i neuvolněným čle-
nům zastupitelstva o cca 3 %. Ve 
vztahu k rozpočtu se jedná o navý-
šení výdajů cca o 75 tis. Kč 

�� Darovací� smlouvu� s� S.P.T.,�
spol.� s� r.o.�–�pozemek,�chod-
ník,� veřejné� osvětlení� v� k.� ú.�
a�obci�Dobříš�(ul.�Březová)

Mezi S.P.T., spol. s r.o., Mníšek 
pod Brdy, jako dárcem, a městem 
Dobříš, jako obdarovaným, jejímž 
předmětem je bezúplatné nabytí 
pozemků parc. č. 1430/57, o výmě-
ře 207 m2, a parc. č. 1430/76, o vý-
měře 28 m2, jakož i stavby pozemní 
komunikace, chodníku a veřejného 
osvětlení, vše v obci Dobříš (lokali-
ta ul. Březová).
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�� Darovací� smlouvu� a� smlouvu� o� zřízení�
věcného�břemene�–�vodovodní�a�kanali-
zační�potrubí�(lokalita�Na�Čihadlech)�

Předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlast-
nického práva ke stavbě vodovodního a kana-
lizačního potrubí na pozemcích parc. č. 1224, 
parc. č. 2532/1, parc. č. 1163/1, parc. č. 1163/33 
a parc. č. st. 1148 v k. ú. a obci Dobříš na město 
Dobříš. Dárcem je spol. Čtyřdomky, s.r.o. 

�� Kupní� smlouvu�na�prodej�pozemku�pod�
bytovým� domem� č.� p.� 987� v� k.ú.� a� obci�
Dobříš,�ul.�Jiřího�Wolkera

Jejím předmětem je prodej spoluvlastnických 
podílů na pozemku parc. č. st. 1108, o výměře 
161 m2, za celkovou kupní cenu 4 Kč. Jedná se 
o narovnání majetkoprávního vztahu k pozem-
ku ve vlastnictví města Dobříše, na němž je si-
tuován bytový dům ve vlastnictví soukromých 
osob. Vlastnické právo k pozemku bylo opome-
nuto převést na nabyvatele bytových jednotek 
č. 987/1, 987/2, 987/3, 987/4 v bytovém domě 
č. p. 987. Převod vlastnického práva na první 
soukromé vlastníky se uskutečnil v roce 1991 
na základě jednotlivých smluv. 

�� Souhlas� s� podáním� žádosti� o� dotaci� na�
"Rekonstrukci�a�modernizaci�stávajícího�
objektu�zimního�stadionu�v�Dobříši"�

V rámci investiční podpory MŠMT pro rok 2016 
– „Státní podpora sportu pro rok 2016 – pro-
gram č. 133510“.
Předkladatelem žádosti bude HC Dobříš, a ZM 
schválilo spoluúčast na financování uvedené 
akce v předpokládané výši 6 814 810 Kč vč. 
DPH. Tato částka představuje poskytovatelem 
(MŠMT) stanovený podíl spoluúčasti a nezpů-
sobilé výdaje projektu.

�� Souhlas� s� podáním� žádosti� o� dotaci� na�
rekonstrukci�sportovní�haly�Dobříš

V rámci investiční podpory MŠMT pro rok 2016 
– „Státní podpora sportu pro rok 2016 – pro-
gram č. 133510“. Žádost se týká 1. etapy rekon-
strukce sportovní haly (více Tiskovka na str. 3). 
Město má v plánu postupně celou halu opravit 
a vybudovat z ní víceúčelové sportovní cent-
rum. Předpokládané náklady na realizaci pláno-
vané akce (1. etapa bez přistavění gymnastic-
kého sálu) jsou cca 17 mil. Kč bez DPH. Výše 
spoluúčasti města na financování projektu činí 
dle podmínek poskytovatele dotace minimálně 
40 % ze způsobilých výdajů. 

�� Stanovy�dobrovolného�svazku�obcí�„Svazek�
obcí�regionu�Dobříšsko�a�Novoknínsko“

Členy svazku jsou obce Čím, město Dobříš, 
Chotilsko, Obořiště, Velká Lečice, Stará Hu 
a obec Voznice. ZM souhlasilo, aby město Dob-
říš na jednáních orgánů takto zakládaného dob-
rovolného svazku obcí zastupoval starosta měs-
ta Dobříše, Mgr. Stanislav Vacek, a pověřilo jej 
podpisem zakladatelských dokumentů Svazku 
obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko.

�� Grantové�řízení�na�poskytnutí�finančních�
grantů� z� Fondu� sportu,� kultury� a� volné-
ho� času� města� Dobříše� na� rok� 2016� od�
50�000�Kč.

Komise pro Fond sportu, kultury a volného času 
byla schválena usnesením RM dne 4. 11. 2015 
v tomto složení: Radek Řechka, Mgr. Petra Ne-
ubergerová, Mgr. Stanislav Vacek, Ing. Adam 
Böhm, Ing. Lubomír Doubek, Ing. Denisa Havlíč-
ková a PhDr. Jan Lachman. Granty do 50 tis. Kč 
schaluje RM. Granty nad 50 tis. Kč schaluje ZM.
Celkový objem finančních prostředků pro granty 
2016 činí 2 395 000 Kč. 

ZM schválilo přidělení finančního grantu:
Junáku – svazu skautů a skautek ČR, ve výši 
70 000 Kč;
Gymnastice Dobříš ve výši 125 000 Kč;
Jednotě Orel Dobříš ve výši 100 000 Kč;
TJ Sokol Dobříš ve výši 125 000 Kč;
Tenis Centru Dobříš, o.s., ve výši 90 000 Kč;
Klubu volejbalu Dobříš ve výši 60 000 Kč;
Městskému fotbalovému klubu Dobříš ve 
výši 585 000 Kč;
Okrašlovacímu spolku města Dobříše ve 
výši 100 000 Kč;
Orientačnímu klubu Dobříš ve výši 80 000 Kč;
RC Dobříšek ve výši 120 000 Kč;
Muz. spolku Dobříšska ve výši 100 000 Kč;
Sportovnímu klubu Vlaška – Dobříš, o.s., ve 
výši 110 000 Kč; 
Veselé rodině, z. ú., ve výši 58 000 Kč; 
O.S. CACIT ve výši 50 000 Kč.
Seznam přidělených grantů do 50 tis. Kč je sou-
částí Zápisu RM č. 3 ze dne 9. 2. 2016 (USNE-
SENÍ 6, 7, 8, 9/3/2016/RM), který je zveřejněn 
na webu města – sekce město Dobříš – zápisy 
RM 2016. 

�� Smlouvu�pečovatelské�služby�o�pověření�
k�poskytování�služby

Jedná se o nový způsob financování sociálních 
služeb. a to formou tzv. zúčtovatelné vyrovná-
vací platby za plnění závazku veřejné služby po-
skytované krajským úřadem, na období 1 roku 
(do 31. 12. 2016). Záměrem města je podpořit 
Pečovatelskou službu města Dobříše a přistou-
pit ke „Smlouvě o pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu číslo S-8030/
SOC/2016“. 

�� Kupní�smlouvu�s�IMMOTEL,�a.s.�(pozem-
ky�Komenského�nám.)

Smyslem koupě pozemků je scelit vlastnic-
ké právo k pozemkům tvořícím funkční celek 
s ostatními pozemky na Komenského náměstí 
v Dobříši.
Předmětem smlouvy mezi IMMOTEL, a.s., jako 
prodávajícím, a městem Dobříš, jako kupujícím, 
je úplatný převod vlastnického práva k pozem-
kům parc. č. st. 692/1 a parc. č. 327/5, včetně 
stavby fontány, za celkovou kupní cenu ve výši 
237 000 Kč.

ZM neschválilo: 

�� Návrh�ZO�Českého�zahrádkářského�sva-
zu� Dobříš� na� pořízení� změny� územního�
plánu�–� zřízení� zahrádkářské�osady� (lo-
kalita�Bzdinka).

Předmětem návrhu je změna pozemků parc. č. 
1033/31 a 1033/26, k.ú. Dobříš, z plochy země-
dělské NZ na plochu RZ – rekreace. Navrhovatel 
(ZO ČZS) není vlastníkem pozemků. Právo užívat 
pozemek parc. č. 1033/31 doložil navrhovatel 
pachtovní smlouvou. Vlastníkem pozemku parc. 
č. 1033/26 je město Dobříš. Člen ZM, Ing. Ka-
rel Vítek, CSc., předseda ČZS Dobříš, nejprve 
prezentoval záměr zahrádkářů zřídit na Dobříši 
zahrádkářskou osadu (podpora vhodného vy-
užití volného času, možnost zahrádkaření pro 
mladé rodiny s dětmi apod.). Poté se postupně 
se svými převážně zápornými a nesouhlasnými 
stanovisky k návrhu vyjadřovali MUDr. Stanislav 
Holobrada, Ing. Marek Vávra, Mgr. Jaroslav Mel-
ša a Mgr. Ivana Lenerová (podle jejich názoru 
lokalita není vhodná pro tuto činnost – oblast 
Bzdinky je již znehodnocena důsledky vzniku 
nejprve zahrádek – poté nevhodnou výstavbou. 
Město navrhuje jiné lokality – např. vedle ČOV. 

Diskuze

�� Problematika�umístění�nádob�na�tříděný�
odpad�v�ulici�Hálkova�a�Pionýrů

Z řad občanů vystoupil pan Mgr. Vladimír Tichý 
a paní Ing. Romana Nentvichová s příspěvkem 
týkajícím se problematiky umístění nádob na 
tříděný odpad v ulici Hálkova a Pionýrů, jejichž 
provoz jim způsobuje problém s hlukem a ne-
pořádkem v okolí jejich bydliště, a tím velmi 
zhoršuje kvalitu jejich života. Nádoby na odpad 
způsobují také překážku na chodníku pro pěší. 
Občané žádají, aby byly kontejnery z tohoto 
místa odstraněny.
ZM uložilo uvolněné zastupitelce paní Ing. Mar-
kétě Čermákové, MBA, připravit návrh na změ-
nu přílohy vyhlášky č. 1/2015, s prioritou řešení 
umístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici 
Hálkova, ve lhůtě do jednoho měsíce.

�� Etický�kodex�provozování�loterií�a�jiných�
her�na�území�města�Dobříše

Problematiku provozování loterií a her ve 
městě Dobříši uvedli Mgr. Petra Neubergerová 
a Mgr. Stanislav Vacek. V diskuzi se k tématu 
vyjádřili zastupitelé Mgr. Jitka Urbanová, RNDr. 
Jiří Kastner a Mgr. Jaroslav Melša a Ing. Ivo 
Salcman. Starosta Mgr. Stanislav Vacek připo-
mněl, že na základě usnesení ZM, obdrží zastu-
pitelé v materiálech na příští zasedání variantní 
návrhy vyhlášek, o nichž proběhne v rámci za-
sedání diskuze. 
Mgr. Petra Neubergerová přislíbila pro zastu-
pitele zajištění možnosti setkání s odborníky 
z řad krajské hospodářské komory, případně se 
zástupci z jednotlivých měst, kde již mají zku-
šenosti s řešením této problematiky.

�� Další:
Ing. Ivo Salcman vznesl požadavek, aby město 
zveřejnilo (Dobříšské listy, Dobříšsko aktuálně 
atd.), jaké možné finanční úlevy z různých po-
platků mohou dobříšští občané čerpat.
Ing. Bc. Helena Pekaríková vznesla požada-
vek, aby byl finančnímu výboru zasílán sou-
pis s informacemi o stavu žádostí o dotace 
podané městem. Mgr. Stanislav Vacek přislíbil 
pravidelné zasílání zápisů z jednání se společ-
ností Accon managers & partners, s.r.o., která 
zajišuje pro město Dobříš informace o dotač-
ních titulech, zpracování žádostí a další souvi-
sející činnosti.

red. - jka., zdroj: zápis ZM

Upozornění pro rodiče 
nově narozených občánků 
města Dobříš

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, Vám nemohou 
být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu 
zasílány pozvánky na vítání občánků. Pokud 
budete mít zájem zúčastnit se obřadu, prosí-
me Vás, abyste nám toto nahlásili osobně na 
matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové ná-
městí 119. Vítání se mohou zúčastnit pouze 
děti, které mají trvalý pobyt v Dobříši.
V případě dotazů můžete kontaktovat matri-
ku na tel. 318 533 313.
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Nová expozice městského muzea
Na zámku Dobříš vzniká nová expozice měst-
ského muzea. Nyní se pracuje na technické 
úpravě prostor muzea. Během měsíce ledna 
došlo k strhnutí podlahové krytiny, vystěhování 
prostor kuchyňky a poté k opravě obvodových 
zdí. Začátkem měsíce února se započaly práce 
na výmalbě a natření oken a dveří. Následovat 
bude úprava podlahy v prostorách „historické 
třídy“ a revize elektroinstalace.
Od počátku roku město Dobříš shání vybavení 
historické třídy. Spolupracuje se školami v okolí 
Dobříše, ve kterých se ještě zachovalo někte-
ré historické školní vybavení. Do konce března 
by mělo být hotové vše, co se týče technické 
stránky muzea. Pak již dojde na převezení mu-
zejní sbírky hraček, úpravě jednotlivých exponá-
tů a jejich instalaci. 

Úsekové měření 
Bylo spuštěno 1. 2. 2016 při vjezdu do Dobříše 
od Prahy a opačným směrem. Jedná se o úsek 
mezi přechodem pro chodce u „Bobcatu“ při-
bližně k odbočce na Větrník. Úsek je označen 
bílými čarami na komunikaci a informačními do-
pravními značkami. 
Za období 1. 2. – 7. 2. 2016 bylo zjištěno cel-
kem 571 dopravních přestupků (do města 113, 
z města 458). Největší naměřená rychlost 
139 km/hod. byla naměřena řidiči jedoucí-
mu ve směru do centra!!!
Přestupky změřené rychloměrem jsou automa-
ticky importovány do SYDO Traffic DSA, kde 
strážníci městské policie provedou identifika-
ci vozidla a v centrálním registru vozidel zjistí 
majitele automobilu. Následně se přestupek 
automaticky předává na odbor správních agend 
Městského úřadu v Dobříši. Poté je postupo-
váno v souladu s ustanovením § 125 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích. Provozovateli vozidla je zaslána vý-
zva k uhrazení pokuty se správní lhůtou 15 dnů. 
Pokud není pokuta do konce lhůty uhrazena, je 
přestupek řidiče řešen jako správní delikt s pro-
vozovatelem vozidla. 
Zákonná lhůta pro zahájení řízení (odeslání vý-
zvy) je dle výše uvedeného zákona dva roky ode 
dne, kdy se o něm správní orgán dozvěděl, nej-
později však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán. 
Pokud řidič překročí rychlost 90 km/hod., pře-
stupek je řešen ve správním řízení automaticky. 

Řidiči pak může hrozit zákaz řízení na 1/2 roku 
a pokuta 5–10 tis. (dle ustanovení § 125 h odst. 
1 písm. c) zák. o silničním provozu). Rychloměr 
a související zařízení i software byl městu dodán 
na základě výběrového řízení firmou GEMOS CZ, 
spol. s r.o. Praha 9.

Aktuální žádosti o dotace (podané 
1/2016–2/2016):

Dobříš – kostel Povýšení sv. Kříže – oprava 
krovu a střechy 
Název programu: Havarijní program Minis-
terstva kultury v roce 2016 
Památka se nachází v havarijním stavu. V roce 
2016 je plánována oprava krovu a střechy. 
V  krovu včetně sanktusníku budou provedeny 
nezbytné opravy. Střecha bude zakryta novou 
pálenou krytinou (bobrovkou) na laování vět-
šího průřezu. Dále proběhnou klempířské práce 
– oplechování sanktusníku, provedení podo-
kapního žlabu se dvěma svody. 
Celkové náklady: 1 999 043,50 Kč; požadovaná 
dotace: 400 000 Kč. 
Datum podání žádosti o dotaci: 29. 1. 2016.

Dobříš – kostel Povýšení sv. Kříže – oprava 
krovu a střechy 
Název programu: Středočeský Fond kultury 
a obnovy památek v rámci tematického za-
dání „Obnova kulturních památek“ 
Stručný popis projektu: viz předchozí žádost.
Celkové náklady: 1 999 043,50 Kč; požadovaná 
dotace: 800 000 Kč. 
Datum podání žádosti o dotaci: 29. 1. 2016. 
V případě úspěšnosti obou žádostí bude do-
tace činit 1 200 000 Kč, spoluúčast města 
799 043 Kč. 

Nákup nového zásahového vozidla pro po-
třeby ORP Dobříš 
Název programu: Středočeský Fond podpo-
ry dobrovolných hasičů 
Předmětem projektu je nákup zásahového po-
žárního automobilu, určeného pro přepravu čle-
nů SDH města Dobříše. Vozidlo bude využíváno 
k zajištění ochrany obyvatel, k omezení škod na 
životním prostředí, při mimořádných událos-
tech. Celkové náklady: 1 000 000 Kč; 
Požadovaná dotace: 350 000 Kč; spolu-

účast města 650 000 Kč.
Datum podání žádosti o dota-
ci: 29. 1. 2016. 
Byl vyhlášen další dotační titul 
– „Dotace pro jednotky SDH 
obcí“ prostřednictvím GŘ HZS 
ČR. Maximální výše dotace 
činí 450 000 Kč. Město Dobříš 
podá žádost i o tuto dotaci. 
V případě úspěšnosti obou 
žádostí bude dotace činit 
800 000 Kč, spoluúčast města 
200 000 Kč. 

Pořízení fotbalových branek 
na sportovní hřiště v Dobříši 
Název programu: Středo-
český kraj – Fond sportu, 

TISKOVÁ KONFERENCE – 9. února 2016 
Aktuální informace a písemné podklady podal novinářům starosta města Mgr. Stanislav Vacek a pra-
covnice odboru vnitřních věcí pani Nikol Sevaldová. Nových témat bylo tentokrát opravdu hodně... 

Tabulka určující platbu za překročenou rychlost 
Dobříš

Hranice 
rychlosti
(km/h)

Předvolená 
částka (Kč)

Hranice 
rychlosti
(km/h)

Předvolená 
částka (Kč)

63 500 77 1300

65 600 80 1400

67 700 83 1500

68 800 85 1600

70 900 87 1700

72 1000 89 1800

73 1100 90 2000

75 1200

volného času a primární prevence 
Pořízení nových fotbalových branek (3×2 m) na 
sportovní hřiště v Dobříši, které se nachází mezi 
ZŠ a gymnáziem. Branky budou disponovat uce-
leným systémem zajištění proti převrácení dle 
platných norem. Celkové náklady: 73 000 Kč; 
Požadovaná dotace: 69 350 Kč; spoluúčast 
města: 3 650 Kč. 
Datum podání žádosti o dotaci: 1. 2. 2016.
 
Rekonstrukce sportovní haly na víceúčelo-
vé sportovní centrum 
Název programu: MŠMT – Program 133510 
– Podpora materiálně technické základny 
sportu 
Podpora na rekonstrukci a zateplení sportovní 
haly Dobříš. Město má v plánu postupně celou 
halu opravit (při vypsání vhodných dotačních ti-
tulů v budoucích letech) a vybudovat z ní víceú-
čelové sportovní centrum. Podaná žádost o do-
taci se týká 1. etapy této rekonstrukce, v níž 
jsou navrženy úpravy hlavní hrací plochy 
(výměna podlahových krytin, vybudování nové 
tribuny, dělící opony pro možnost rozdělení hři-
ště na menší hrací plochy), úpravy dispozice 
šaten a vstupní haly a kompletní zateplení 
obvodových plášů včetně střechy. Celkové 
náklady: 20 410 000 Kč.
Požadovaná dotace: 12 246 000 Kč; spolu-
účast města: 8 164 000 Kč. 
Datum podání žádosti o dotaci: 29. 1. 2016. 

Základní škola Dobříš – stavební úpravy, 
nástavba a přístavba – šatny, varna, učebny 
Název programu: Ministerstvo financí ČR – 
Program 298213 – Podpora rozvoje a ob-
novy materiálně technické základny regio-
nálních škol v okolí velkých měst 
Projekt řeší navýšení kapacity ZŠ Komenského, 
Dobříš, která je dlouhodobě naplněna na maxi-
mální úroveň a je nucena žáky u zápisu odmítat. 
Navrhované úpravy řeší nástavbu s učebna-
mi, přístavbu šaten, úpravu varny a dalších 
souvisejících prostor budovy. Celková kapa-
cita by měla být pomocí těchto opatření navý-
šena o 50 žáků. Celkové náklady: 37 544 357 Kč 
bez DPH. 
Požadovaná dotace: 26 281 000 Kč; spolu-
účast města: 11 263 000 Kč. 
Datum podání žádosti o dotaci: 29. 1. 2016. 

Dobříšské májové slavnosti 
Název programu: Středočeský kraj – Stře-
dočeský Fond hejtmana 
V rámci individuální účelové dotace bude požá-
dáno o příspěvek z rozpočtu Stř. kraje na májo-
vé slavnosti (21. 5. 2016). DMS jsou naší největ-
ší společensko-kulturní akcí roku. Program bude 
opět bohatý a vyvrcholí večerním koncertem 
profesionálních hudebních skupin a interpretů 
(Václav Neckář s kapelou Bacily, hudební sku-
pina Portless). Slavnosti přitahují do našeho 
města stále více návštěvníků a hostů, proto si 
zaslouží příslušnou pozornost a případnou pod-
poru kraje. Celkové náklady: 430 000 Kč. Po-
žadovaná dotace: 200 000 Kč; spoluúčast 
města: 230 000 Kč. 
Datum podání žádosti o dotaci: do konce 
2/2016. 

Rekonstrukce a modernizace stávajícícho 
objektu zimního stadionu 
Název programu: MŠMT – Program 133510 
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– Podpora materiálně technické základny 
sportu 
Projekt na zastřešení zimního stadionu a re-
konstrukci souvisejících ploch. Žádost o do-
taci podal HC Dobříš s příslibem finanční 
spoluúčasti města Dobříš. Cílem projektu je 
rekonstrukce havarijního stavu stadionu, mo-
dernizace zastaralého vybavení, omezení vlivů 
klimatických podmínek pomocí zastřešení ce-
lého objektu. Celkově jde o snížení ekologické 
a ekonomické zátěže provozu zimního stadio-
nu a navrácení hokejového života a veřejného 
bruslení do našeho města. Celkové náklady: 
26 814 000 Kč. 
Požadovaná dotace: 20 000 000 Kč; spolu-
účast města: 6 814 000 Kč. 
Datum podání žádosti o dotaci: 29. 1. 2016. 
V souladu s tímto záměrem je připravována také 
žádost o podporu na změnu chladicího zaříze-
ní v rámci Oper. progr. Životní prostředí (termín 
podání nejpozději do podzimu 2016).

Hokejové legendy na radnici
V souvislosti s tímto dotačním titulem zmí-
nil starosta města setkání s šéftrenérem 
reprezentace Mgr. Slavomírem Lenerem 
a Dominikem Haškem. Oba během jed-
nání nabídli dobříšskému hokeji svou po-
moc jednak podporou žádosti o dotaci na 
zastřešení stadionu a v budoucnu i pro-
střednictvím Českého svazu ledního hokeje 
zejména při výchově mladých hokejových 
talentů (svaz může financovat činnost pro-
fesionálního trenéra mládeže). Starosta 
zdůraznil, že si podpory a nabídnuté po-
moci těchto významných osobností české-
ho ledního hokeje velmi váží. 

Nový systém parkování 
Nový systém parkování v Dobříši je platný od 
1. 2. 2016. 
Ceny za stání vozidel na parkovištích s par-
kovacím automatem:

• Mírové náměstí – park. automat na lístky 
20 Kč/1 hodina
(minimální výše platby je 5 Kč, prvních 30 minut 
zdarma)
Provozní doba placeného parkování, celoročně: 
– pondělí až pátek od 7.00 do 18.00 hodin, so-
bota od 7.00 do 12.00 hodin 
– mimo výše uvedenou provozní dobu je parko-
vání bez poplatku 

• Pražská – před COOP Příbram – park. au-
tomat citymeter 20 Kč/1 hodina
(minimální výše platby je 5 Kč)
Provozní doba placeného parkování, celoročně: 
– pondělí až pátek od 7.00 do 18.00 hodin, so-
bota od 7.00 do 12.00 hodin 
– mimo výše uvedenou provozní dobu je parko-
vání bez poplatku
 
• Pražská – parkoviště P+R –10 Kč/1 den
 
• Náměstí Svobody – osobní automobily 
10 Kč/1 hodina – autobusy 50 Kč/1 hodina
 
• Parkovací zóny + vyhrazená parkoviště
Stání silničního motorového vozidla v parkovací 
zóně (na vyhrazeném parkovišti) je možné pou-
ze na základě platné parkovací karty, umístěné 
na viditelném místě za předním sklem vozidla 

Cena města Dobříše za rok 2015
Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Navrhněte ji na ocenění! Do 31. 3. 2016 máte mož-
nost předložit své návrhy na udělení Ceny města Dobříše za významnou činnost, dílo, sportovní 
výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu v těchto oblastech:
Kultura • Sport • Věda a výzkum • Výchova a vzdělávání • Hospodářský rozvoj • Jiné 
(za záchranu života apod.)
Návrhy na udělení Ceny města Dobříše mohou předkládat komise zřízené radou města, výbory 
zřízené zastupitelstvem města, členové ZM, spolky a sdružení, občané a právní subjekty, a to 
nejpozději do 31. 3. 2016 na sekretariát starosty města, Šárce Krůtové, DiS., tel.: 318 533 304, 
e-mail: sekretariat@mestodobris.cz. Cena města Dobříše může být udělena jednotlivci nebo 
kolektivu občanů.
Cenu města Dobříše předá jednotlivcům nebo kolektivu jménem Zastupitelstva města Dobříše 
starosta města Dobříše na slavnostním večeru 17. 9. 2016 na zámku v Dobříši.

Kruhové křižovatky 
První kruhový objezd je plánován na křižovat-
ce Plk. B. Petroviče a Partyzána V. Svobo-
dy. Díky této kruhové křižovatce, která by měla 
mít menší rozměry, by neměly kamiony a delší 
auta projet z ulice Partyzána V. Svobody dále na 
Mírové náměstí. Vozidla těchto velikostí budou 
muset použít trasu přes zrekonstruované ulice 
Plk. B. Petroviče a Čs. armády. Zároveň okružní 
křižovatka umožní průjezd linkové autobusové 
dopravy.
Další kruhová křižovatka je plánována U Sto-
dol. V roce 2003 byla již na tento kruhový ob-
jezd zpracována projektová dokumentace. Nyní 
je potřeba projekt aktualizovat. V návaznosti na 
tento projekt se počítá i s rozšířením Brodecké 
ulice a rozšíření cyklotrasy v ulici Plk. B. Pet-
roviče.
Omezení kamionové dopravy v centru města 
Především ve směru od Hostomic bude kami-
onová doprava nasměrována po krajské ko-
munikaci Čs. armády (viz kruhové křižovatky), 
ve směru od Příbrami bude trasa vedena přes 
Mírové nám.  
V celkové koncepci usměrnění tranzitní dopravy 
by pak měly být informační cedule pro řidiče ka-
mionů umístěné na sjezdu ze strakonické dálni-
ce D4 s doporučením o nejvhodnější cestě pro 

kamiony.
Průjezdné autobusové 
zastávky 
Průjezdné autobusové 
zastávky jsou plánová-
ny v ulici Pražská v obou 
směrech. Stávající zastáv-
ky z Mírového náměstí 
zcela zmizí. 
Ulice Rukavičkářská 
V současné době se při-
pravuje projektová do-
kumentace. Rekonstrukci 
ulice bude předcházet 
výměna vodovodu. V této 
ulici se počítá nejen s vý-
měnou stávajících kostek 
za asfalt, ale i s úpravou 

chodníků. Oprava je plánována na rok 2016.
Plánované opravy komunikací KSÚS Stře-
dočeského kraje
• Od ulice Brodecká k sanatoriu (souběžně 

oprava chodníku a výměna osvětlení – měs-
to) 

• Od České spořitelny až k nájezdu na strako-
nickou dálnici D4 

• Od hřbitova ke Staré Huti 

red.-jka., zdroj: město Dobříš

tak, aby byly veškeré údaje uvedené na lícové 
straně karty snadno čitelné z vnějšku vozidla. 
Výjimku představují pouze parkovací zóny 
A a C a vyhrazené parkoviště Čs. armády, 
které je možno ve dnech PO–PÁ v době od 
8.00 do 17.00 hodin využít ke stání silnič-
ního motorového vozidla i bez platné par-
kovací karty.
Pan starosta Vacek ještě na toto téma připo-
mněl, že s ohledem na nový systém byli strážníci 
MP při kontrolách parkování v únoru shovívaví. 
Na základě prvních zkušeností ale apeluje pře-
devším na řidiče, kteří využijí parkování zdarma 
(do 30 min.), aby nezapomínali parkovací lístek 
vždy vytisknout a umístit na viditelném místě za 
předním sklem vozidla. Při zaplacení libovolné-
ho parkovného je k zaplacené době připočteno 
30 minut zdarma navíc. Doplnil, že ke změně 
režimu došlo i na parkovišti u městského úřa-
du, kde jsou nově umístěny parkovací automaty 
a dvě vyhrazená placená stání. Roční poplatek 
za jejich využívání si platí rezidenti z vlastních 
prostředků, tedy i pan starosta osobně.
Více informací naleznete v Nařízení č. 1/2016 
o placeném stání silničních motorových vo-
zidel na vymezených místních komunikacích 
na území města Dobříše, které je zveřejněno 
na webu města v sekci „Vyhlášky a nařízení“.

Zklidnění a regulace dopravy v Dobříši 
Odbor místního rozvoje zpracoval komplexní 
systém na zklidnění a regulaci dopravy v Dob-
říši. 
Tento systém zahrnuje kromě úsekového měře-
ní, průjezdných autobusových zastávek, osvět-
lených a bezpečných přechodů, zpomalovacích 
semaforů, oprav krajských silnic, oprav chod-
níků, úprav dopravního systému především vý-
stavbu kruhových křižovatek a omezení kamio-
nové dopravy v centru.
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DOKAS Dobříš, s. r. o., 
a město Dobříš
oznamují, že bude proveden svoz odpadů 
ze zahrad (tráva, větve stromů a keřů) ve měs-
tě Dobříš.
 
POZOR! Svozy jsou rozděleny do dvou měsíců

Odpad bude odvezen na náklady města za 
dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přista-

vených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 

mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob 

pouze v den sběru odpadů ve stanovený 
čas 

– odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích 
a musí být roztříděn na větve a kompostova-
telný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)

– občané se musí prokázat kartičkou vydanou 
MěÚ Dobříš

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst 
pro oblasti:
sobota 12. 3. a 23. 4. 2016, 8–15 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš  
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova, 
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce   
 (nad „Pentagonem“), 
• ul. Na nábřeží (u ZŠ Lidická),

sobota 19. 3. a 30. 4. 2016, 8–15 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš  
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské  
 Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sportovní klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši 
spolupráci.

4. duben 2016 – pondělí
Mírové náměstí, B. Němcové, J. Wolkera, Za Bra-
nou, Přemyslova, Mládeže, Nová, Tyršovo nám., 
Jáchymovská, Hornická, Družstevní.
6. duben 2016 – středa
28. října, L. Kopáčka, Lidická, Na Nábřeží, A. Dvo-
řáka, Vančurova, Nám. Svobody, Na Trávníkách.
8. duben 2016 – pátek
Příkopy, Příkrá, Mostecká, Zahradní, Lomená, 
Dlouhá, Part. Svobody, Trnovská.
11. duben 2016 – pondělí
Fričova, Školní, Za Poštou, Komenského náměstí.
13. duben 2016 – středa
Dukelské nám., Žižkova, Na Lukách, U Slovanky, 
Plk. Petroviče, Bořivojova (+ příčné ulice).
15. duben 2016 – pátek
Hálkova, Zborovská, Dělnická, U Plovárny, Na 
Kole, Okružní (+ příčné ulice).
18. duben 2016 – pondělí
V Lipkách, B. Smetany, Husova, Tylova, U Slávie, 
Mánesova.

20. duben 2016 – středa
Anenská, Lesní, Fr. Průši, Na Chmelnici, Jirásko-
va, V Zahradách, Karnetova zahrada, Polní, Na 
Tarásku.
22. duben 2016 – pátek
Za Pivovarem, Přímá, U Pilského potoka, Malé 
Paseky, Na Ligruse, U Ovčína.
25. duben 2016 – pondělí
Rukavičkářská, Nad Papežem, K Vodárně, Jeřá-
bová, Jasmínová.
27. duben 2016 – středa 
Šeříková, Růžová, Azalková, Lípová, Březová, 
Javorová, Nad Prachandou, Dubinské Kaštánky, 
Průmyslová, Krásný Život, Modřínová, Bezová, 
Smrková.
28. duben 2016 – čtvrtek
Bratří Čapků, Loukotova, K Oboře, Na Vlašce, 
Trnková, Balabánova.
29. duben 2016 – pátek
Na Čihadlech, Pleskotova, Werichova, Scharto-
va, Brodecká, Brdská, Západní, Luční, Úvozová. 

Město Dobříš vyhlašuje

VÝZVU k podání žádosti o finanční dar z rozpočtu města pro oblast 
sociální a další neziskovou činnost

Oznámení o vyhlášení  
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

.

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu 
v ulicích budou považovány za černou 
skládku. Původci černé skládky může 
být uložena pokuta ve výši dle zákona.

Žádáme občany, aby ve shora uvedených termínech odstranili svá vozidla z komunikace, a to 
v době od 6.00 do 15.00 hodin.
V případě nedodržení těchto pokynů může být vozidlo na náklady majitele odtaženo.

DOKAS Dobříš, s.r.o. a Město Dobříš,
oznamují, že bude provedeno blokové čištění ulic ve městě Dobříš.
Harmonogram blokového čištění ulic pro rok 2016:

Děkujeme za spolupráci. Jan Marek, jednatel společnosti

Den Země 2016

pokračování z titulní strany
E-mail.: harmanova@mestodobris.cz, telefon: 
318 533 380, popřípadě přímo osobní návště-
vou (č.p. 1602 – nad Penny Marketem). 
Podrobnější informace si budete moci přečíst 
v dubnovém čísle Dobříšských listů a na inter-
netových stránkách města. Děkujeme za zapo-
jení do péče o životní prostředí.

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Uzávěrka příspěvků  
do dubnového vydání Dobříšských listů bude 20. března 2016. 

Město Dobříš vyhlašuje výběrové řízení na  
obsazení pracovního místa

Referent odboru výstavby 
a životního prostředí 

Výkon státní správy odpadového hospodářství 
a ochrany ovzduší.
Informace o požadovaném vzdělání, znalos-
tech, dalších dovednostech, schopnostech 
a požadovaných dokladech jsou zveřejněny na 
www. mestodobris.cz

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno 
zaslat nebo podat na podatelně městské-
ho úřadu tak, aby byly doručeny nejpozdě-
ji do 7. 3. 2016 do 13.00 hod. na adresu: 
Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 
263 01 Dobříš

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – refe-
rent odboru výstavby a životního prostředí 
– odpady, ovzduší“. Vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho 
průběhu.

Podání žádosti:
a) osobně (v zalepené označené obálce) – re-

cepce Městského úřadu Dobříš – přízemí 
radnice (osobně), Mírové nám. 119, 263 01 
Dobříš

b) poštou (v zalepené označené obálce) na 
adresu: Město Dobříš, Mírové nám. 119, 
263 01 Dobříš

Na uzavřenou obálku uvete: „Žádost o fi-
nanční dar – oblast sociální a nezisková“

Termín podání žádosti: do 15. 3. 2016, 14.00 
hodin

Upozornění: Žadatelem nemůže být organi-
zace zřízená městem Dobříš. Pro žádost o dar 
není předepsaný formulář. V případě přiznání 
daru bude po projednání a schválení v orgánu 
města (rada nebo zastupitelstvo města) uzavře-
na příslušná smlouva. Poskytnutý finanční dar 
nepodléhá vyúčtování.
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Flašinet modré ptačice
Předesílám, že následující reakce je pouze moje, tedy ženy, kterou pan Ing. Hadžega nezařazuje mezi 
rozumné občany Dobříše. Podle jeho pohrdlivého vyjádření nejsou „učitel, psycholožka a právnič-
ka“ dostatečně kompetentní k tomu, aby se kriticky vyjadřovali k některým krokům současného 
vedení města. 
Podívám-li se, kdo je v čele nynější radnice, kde starostou je učitel a místostarosty lékař s právnič-
kou, musím se nutně ptát, kdo vlastně ve skutečnosti řídí naše město? Kdo jsou ti skrytí ekonomičtí 
odborníci? Že by ti, které kritizujeme za střet zájmů?
Klidně si ponechám svoji pozici málo rozumné, mohu si to totiž dovolit, nejsem ničím závislá na 
žádné městské firmě ani vedení města. Tak se ptám jako ženská se selským rozumem, jak mám 
chápat tento protimluv: „Priority máme definované už rok a jsou v nich uvedeny VŠECHNY projekty 
důležité pro město Dobříš… Priorit a záměrů máme dokonce více, než je v Dobříši zvykem, což je 
také předmětem soustavné kritiky.“ (DL 2/2016)
Převedeno na problematiku mé praxe, ve které se cítím být odborníkem, bych tento princip přirov-
nala k těžkostem klientů, kteří se hroutí právě proto, že chtějí všechno, co je k mání. Všechny zážit-
ky, všechny produkty, všechny vztahy. Věřte mi, že jich jsou plné ordinace, a to nejen u psychologů.
Pokud se nevzpamatují, tak jim nakonec obvykle zůstane to nedůležité a to hodnotné ztratí. Ta 
nejlepší obrana proti tomu je pevně stanovený systém hodnot. Vědět, že něco je pro mě nepostra-
datelné a něčeho se musím vzdát. Říká se tomu priority.
V opačném případě je ohroženo klientovo duševní i fyzické zdraví, o rodinném rozpočtu ani ne-
mluvě.
Dívám se na život kolem sebe s touto životní zkušeností.

Ivana Lenerová, zastupitelka za ODS, psycholožka

Filmové dokumenty 
z  regionu Brdy–Vltava 
jsou na světě

V průběhu roku 2015 vzniklo ně-
kolik krátkometrážních filmových 
dokumentů, které se natáčely pří-
mo v regionu Brdy-Vltava. Máte 

jedinečnou příležitost, zhlédnout je na svém internetu. 
Zeptali jsme se režisérky dokumentů Jany Vlnasové, 
o čem jsou a na co se můžeme těšit:

O jaké dokumenty se jedná?
Natáčeli jsme u čtyřech poskytovatelů sociál-
ních služeb. Dokumenty „Stéblo“ a „Alka“ přibli-
žují divákovi problematiku lidí s kombinovanými 
vadami, mentálním a zdravotním postižením, 
„Farní charita Starý Knín“ pak vypovídá o pro-
blematice lidí a rodin ohrožených sociálním 
vyloučením a poslední dokument „Klub Terén“ 
představuje téma potřeb dospívající a ohrožené 
mládeže. 
Poskytovatelů sociálních služeb v regionu Brdy-
-Vltava je samozřejmě mnohem více, stejně jako 
cílových skupin jejich uživatelů, takže dokumen-
ty zachycují jen zlomek služeb a sociálních za-
řízení, které se u nás vyskytují. Celkem jich je 
čtrnáct.
Proč jste se rozhodli natočit dokumenty 
právě z prostředí sociálních služeb?
Natáčení bylo součástí nového projektu Soci-
ální fond regionu Brdy-Vltava, který vznikl na 
podporu udržitelnosti sociálních služeb v na-
šem regionu, nebo se dlouhodobě potýkají 
s nedostatečným financováním z veřejných 
prostředků. Dokumenty popisují dvě základní 
linie. Představují potřeby lidí, kteří sociální služ-
by v našem regionu využívají a zároveň nabídku 
služeb, které na tyto potřeby reagují. 
Díky těmto dokumentům má divák příležitost 
nahlédnout do jednotlivých zařízení poskyto-
vatelů sociálních služeb a zároveň si může sám 
udělat obrázek o jejich potřebě a prospěšnosti. 
Možná někoho zaujmou natolik, že se pak roz-
hodne podporovat konkrétní zařízení nebo při-
spívat prostřednictvím společného Sociálního 
fondu regionu Brdy-Vltava. 
Ne každý se v běžném životě zajímá o potřeb-
né lidi, možná někoho taková témata míjí až do 
doby, kdy zjistí, že on sám nebo někdo z jeho 
blízkých potřebuje pomoci. A do takové situace 
se člověk může dostat překvapivě rychle. Někdo 
naopak pomáhá rád, ale neví vždy přesně, kde 
a kam své úsilí nebo prostředky nasměrovat. 
Přitom pomáhat v nejbližším okolí, tedy v regi-
onu, který znám, odkud pocházím, je nasnadě. 
Zároveň mají všichni, kdo se rozhodnou taková 
zařízení podporovat, možnost blízkého kontak-
tu jak s poskytovateli služeb, tak s jejich klienty. 
A ta setkání mohou být velmi prospěšná a pří-
nosná pro obě zúčastněné strany. O tom jsme 
se nakonec přesvědčili při natáčení dokumentů.
Jak se vám natáčelo v jednotlivých zařízeních?
Spolupráce jak poskytovatelů, tak jejich klientů 
byla skvělá a patří jim velký dík, za to, že byli 
ochotni otevřít se nám a sdílet své životní osu-
dy. Samozřejmě, že natáčení nebylo vždy jedno-
duché a lehké, a pro ty před kamerou, protože 
to nejsou herci, kteří by byli zvyklí, že je někdo 
natáčí, tak zároveň ani pro nás za kamerou, 
protože v přímém kontaktu s realitou těchto lidí 
a v přímém kontaktu ... pokračování na straně 7

Výzva pro majitele psů 
Uklízejte si po nich jejich nevábné hromádky. 
Reagujeme na početné stížnosti od občanů města Dobříše. Zelené trávníky či chodníky poseté 
psími exkrementy nejsou dobrou vizitkou chování majitelů psů. Tento problém vidíme zejména 
u panelových sídliš, ale i na jiných místech našeho města. 
Odpadkové koše na psí exkrementy mají lidé v Dobříši k dispozici takřka na každém rohu. Město 
pořídilo speciální koše se stojany na sáčky již v r. 2010. Majitelé psích mazlíčků tedy mají kam od-
hazovat tento „nevonný“ odpad. Lidé mohou použít i libovolný mikrotenový sáček. Je faktem, že 
někteří občané si na odpadkové koše, které se pravidelně vyvážejí, stále jen „zvykají.“ Někdo bere 
úklid jako samozřejmost, a pak je vše v pořádku. A ti ostatní? Snad se časem naučí, že dveře vlast-
ního domu či bytu by neměly tvořit hranici slušného chování. 
Pokuty z naší strany příliš nepomohou. Když totiž zaregistruje majitel psa na veřejném prostran-
ství uniformu městského strážníka, exkrementy automaticky uklízí. 
Tato problematika souvisí především s přístupem nás, občanů. V minulém roce město pořídi-
lo speciální vysavač a 10 dní se ve dvou etapách uklízelo celé město. Odpadu bylo mnoho. 
Zeptala jsem se na názor náhodné kolemjdoucí, paní z Větrníku, co si o tom myslí? Proč 
si ještě někteří občané v našem městě nezvykli na samozřejmost uklízet si po svém psu? 
Paní mi sdělila: „po našem dvouletém labradorovi uklízíme na zahradě rodinného domku dvě až tři 
hromádky denně. Jak si zahradu sami udržujeme čistou od psích exkrementů, tak by se měli chovat 
i pejskaři v parcích, na sídlištích a podobně. Jděte se podívat např. na chodník u mateřské školky 
v Jeřábové ulici, vždy toto není normální, jak to tam vypadá. Děti „hovínka“ rozšlapují, a nejde jen 
o to, že se ušpiní, jde i o jejich zdraví.“ 
Městská policie Dobříš provádí nepravidelně kontroly, ale dva strážníci celé město nejsou schopni 
uhlídat. Dochází také velmi často k ničení samotných zásobníků na sáčky i odpadkových košů, které 
bývají vandaly ukopnuty. Město Dobříš zničené koše nahrazuje koši novými. 
Za znečišování veřejného prostranství může strážník na místě udělit blokovou pokutu. 

strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Jste nadšenec do vláčků a sestavování funkčních 
vlakových modelů? Právě vás hledáme

Město Dobříš tento rok plánuje otevřít nové muzeum v prosto-
rách zámku Dobříš. Celé muzeum se bude zaměřovat na histo-
rické hračky a jejich výstavu. Děti zjistí, jak vypadala školní třída, 
kterou navštěvovaly jejich babičky a prababičky. A na závěr se 
dozví i něco z historie města Dobříše. 

Muzeum by měl doplnit funkční vláčkový model. Proto sháníme nějakého 
nadšence, který by nám pomohl sestavit model např. dobříšského nádraží. 
Pokud máte zájem a potřebné zkušenosti se sestrojováním funkčních modelů 
železnic, prosím zajděte do našeho infocentra nebo napište na infocentrum@
mestodobris a my vám k tomu řekneme více.
Máte doma nějaké historické hračky či staré školní potřeby, které byste chtěli 
někde vystavit? V muzeu bude prostor i pro vaše osobní cennosti. Kdo by chtěl 
pro toto muzeum zapůjčit něco ze své sbírky, navštivte dobříšské infocentrum 
nebo napište na infocentrum@mestodobris.cz, popř. tel. 318 523 422.
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KULTURA BŘEZEN
www.kddobris.cz

�� 4.� 3.� Nebeské� –� výstava� leteckých� foto-
grafií�Jirky�Jirouška

Výstava představí letecké fotografie z Dobříšska 
i celé České republiky. Jirka Jiroušek je vítězem 
fotografické soutěže Galerie Františka Drtikola 
Příbram. Vystavuje doma i v zahraničí. Bližší in-
formace na www.nebeske.cz.
„Jsem nebeský fotograf. Specializuji se na leteckou foto-
grafii, více jak deset let vytvářím archiv vlastních letec-
kých snímků převážně z České republiky. 
Dost často mrznu, ale jsem šastný. Vidím totiž nebeské 
pohledy, ty mě rozehřívají. Snažím se je zachytit do kra-
bice na krku, abych tam dole mohl později znovu ohřát 
sebe i ostatní. Nahoře s fotoaparátem se rozhlížím, 
ošahávám vzduch, zkoumám sluníčko, vyhlížím mlhy, 
hledám stínohru. 
Létám od léta 1994 a přibližně od té doby také fotogra-
fuji. Zaměřuji se na krásy české krajiny,“ říká o své 
tvorbě Jirka Jiroušek, fotograf.
Výstavní sál KD, vernisáž výstavy se usku-
teční v pátek 4. března od 18.00 hod. O hu-
dební doprovod se postará Astoria Brass. 
Výstava potrvá do neděle 3. 4. 2016. Ote-
vřeno po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota 
zavřeno, ne 14–16 hod.

�� 4.�3.�Expediční�kamera�–�filmový�festival�
Mizející národy, divoká příroda i extrémní výkony, 
to uvidíte na Expediční kameře 2016. Zveme vás 
do KD na festivalovou novinku. Tento unikátní 
projekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého 
světa i novinky z domácí produkce. 7. ročník 
festivalu proběhne od 8. února do 5. dubna 2016 
ve 221 městech České republiky a Slovenska. Na 
Dobříši se k němu připojujeme poprvé v pátek 
4. března 2016. Čeká vás čtyřhodinové pásmo fil-
mů z celého světa. Více o festivalu a promítaných 
filmech se dozvíte na www.hedvabnastezka.cz/ex-
pedicni-kamera/ a Facebooku KD Dobříš. 

PŘIPRAVUJEME  
NA DUBEN
1. 4. A. T. Bell a kapela – Diffrent Word – 
koncert
11. 4. Malujeme pro radost – výstava pra-
cí dobříšských mateřských škol
22. 4. Rozhlasoví symfonikové a folko-
vá kapela Nezmaři – zrcadlový sál, zámek 
Dobříš – předprodej vstupenek od 15. 3. 
v Informačním středisku Dobříš
23. 4. Kuklík Tyjátr – Tři mušketýři – diva-
delní představení
27. 4. Kafe a cigárko – (M. Doležalová) – 
historky z hereckého podsvětí. Účinkují: Bára 
Jánová a Gustav Hašek (pořádají KS Dobříš 
a MěK Dobříš)

Společenský sál KD Dobříš, pátek 4. března 
od 19.00 hod. Vstupné: děti, studenti (do 
26 let), důchodci a držitelé průkazek ZTP 
50 Kč; ostatní 80 Kč. 

�� 11.�3.�Už�jsme�doma�–�tour�k�30�letům�
Rockoví avantgardisté UŽ JSME DOMA se ohlí-
žejí za 30 lety tvorby tak, jak se má. Bez stesku 
po „zlatých časech“, z dnešní perspektivy a s vý-
hledem do budoucnosti. (LN 4. 11. 2015)
Už jsme doma, bez pochyby ve světě nejzná-
mější česká kapela vznikla v Teplicích v roce 
1985. Hudba UJD je již od počátků punkově pří-
močará, přitom však velmi rafinovaně propra-
covaná po kompoziční i textové stránce. Živá 
vystoupení navíc oplývají nespoutanou energií. 
Pokud jde o stylovou charakteristiku, je velmi 
obtížné ji zařadit. Jisté jsou punkové kořeny 
a vliv avantgardní hudby v podání hnutí Rock in 
Opposition, The Residents nebo Magmy. Sesta-
va: Miroslav Wanek (kytara, klávesy, zpěv), Pepa 
Červinka (basa, zpěv), Adam Tomášek (trubka, 
zpěv), Vojtěch Bořil (bicí), Martin Velíšek (štětce 
– nehrající člen).
Společenský sál KD Dobříš, pátek 11. břez-
na od 20.30 hod. Vstupné: předprodej 
150 Kč; na místě 170 Kč. Předprodej vstu-
penek od 29. 2. v trafice U Davida, Dobříš. 
Rezervace vstupenek pro zájemce, kteří ne-
jsou z Dobříše na tel.: 318 521 302.

�� 16.�3.�Travesti�show�„Ženy�za�pultem“�
– nový zábavný pořad skupin Screamers 
a Techtle Mechtle 
Dvouhodinový pořad z prostředí samoobsluhy 
nabitý známými melodiemi a scénkami. Těšit se 
na vás budou prodavačky Dolores, Lili, Paula, 
Halina, Stacey, a to společně s vedoucím samo-
obsluhy Láou. Dorazte si i vy ve slevě nakoupit 
to, co opravdu potřebujete a hlavně nikde jinde 
v obchodě nedostanete – dvě hodiny smíchu 
a odreagování od starostí všedních dní! Vstu-
penky pouze do vyprodání zásob ...

Společenský sál KD Dobříš, středa 16. břez-
na od 19.00 hod. Vstupné: předprodej 
270 Kč; na místě 290 Kč. Předprodej vstu-
penek od 16. 2. v trafice U Davida, Dobříš. 

�� 27.�3.�Taneční�čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na 
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovací-
ho spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 27. března od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.

�� 1.�4.�Adrian�T.�Bell�s�kapelou�–�Different�
World�–�koncert

Rodilý Brit Ad-
rian T. Bell, 
zpěvák s cha-
rakteristickým 
a výjimečným 
basbarytonem, 
jenž byl do-
posud známý 
především jako 
frontman ob-
líbených The 
Prost i tutes, 
na sebe vloni 
upozornil také 
získáním ceny 

hudební kritiky Apollo za jeho sólové album 
„Different World“ (2014). 
Na oceněné sólovce, která vznikla ve spolu-
práci s osvědčeným producentem Michaelem 
Rendallem, vzdává Adrian hold klasickému pí-
sničkářství a v porovnání s domovskými The 
Prostitutes se noří do nepatrně klidnějších 
vod. Album „Different World“ je ale nesmírně 
barevné, na desce jsou silné, by ne novátor-
ské písničky s jasným záměrem, strukturou 
i podáním. 
„Název alba Different World odkazuje k relativně 
nedávným dobám, kdy bylo běžné, že vám otec 
dal jednu za ucho a matka vás poslala ven si 
hrát, než uvaří večeři. A kdy se písničky skládaly 
srdcem a s plným nasazením, spíš než v rámci 
marketingové strategie,“ řekl Adrian sám o této 
desce. Doporučujeme a zveme, přijte na jeho 
dobříšský koncert. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 1. dubna 
od 20.30 hod. Předprodej 170 Kč; na mís-
tě 200 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 3. 
v trafice U Davida, Dobříš. Rezervace vstu-
penek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše 
na tel.: 318 521 302.

Filmové dokumenty z regionu Brdy–Vltava jsou na světě 

pokračování ze strany 6
... s jejich výpovědí a jejich osudem, musíte být do značné míry emocionálně velmi silní. Zároveň 
při natáčení byla spousta situací, kdy jsme se nasmáli, protože ti lidé mají i přes svůj velký životní 

hendikep také smysl pro humor. Ta práce se 
ukázala být velice obohacující. Jsem vděčná 
a vážím si toho, že jsem mohla toto téma 
zpracovat.
Filmové dokumenty z regionu Brdy-Vltava 
můžete zhlédnout v galerii na stránkách 
www.socialnifond.brdy-vltava.cz.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho 
úspěchů v další práci pro náš region a jeho 
občany.

redakce Dobříšských listů
Kameraman Radim Paluš při natáčení 
dokumentu Stéblo, foto: Martin Polák
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Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, nelezte za 
kamna, přijte k nám. V březnu – měsíci čtenářů 
máme pro každého něco:

MŮJ PŘÍTEL KNIHOVNA – sobota 5. 3. od 
16.00
Zábavně kulturní odpoledne pro členy našeho 
čtenářského programu „Přátelé knihovny“ a je-
jich hosty. Hudba, dvě krátké hrané pohádky, 
scénické čtení, tančící pejsek Gordy i dobré 
občerstvení. Dernisáž výstavy M. Pograna (ilu-
strace ke knize M. Míkové) a beseda s Markou 
Míkovou a Mirem Pogranem, kde si knihu bu-
dete moci i koupit za 280 Kč. A na závěr nesmí 
chybět TOMBOLA! Vstup samozřejmě volný!

PŘÁTELÉ 
KNIHOVNY
– bezplatný 
program výhod 
pro čtenáře 
naší knihovny
Máte zájem do-
stávat jednou – 
dvakrát do mě-
síce informace 
o aktuálních 
akcích knihov-
ny? Chcete 
využít zvýhod-
něného regis-

tračního poplatku v rámci rodiny? Chcete mít 
zaručen vstup na každoroční speciální program 
pro Přátele knihovny? Přihlašte se do programu, 
který již využívá více než 500 našich čtenářů.
DRÁTOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY – pondělí 
7. 3. od 16.30
Lektorka Alena Marešová vás za pouhých 
120 minut naučí drátovat tak dobře, že si na 
závěr odnesete domů pěknou dekoraci. Cena 
150 Kč, děti do 15 let 75 Kč, včetně materiálu. 
Pouze pro předem přihlášené!
JÁ, KUNHUTA UHERSKÁ, KRÁLOVNA ČES-
KÁ – středa 9. 3. od 18.00

Další z monodramat Stanislavy Hoškové před-
staví temperamentní, zajímavou a výjimečně 
krásnou ženu, mimo jiné matku svaté Anežky 
české. Vstupné 50 Kč.
DOBŘÍŠ PŘED ROKEM 1 000 – čtvrtek 
10. 3. od 17.00
Archeolog Mgr. Zdeněk Neústupný přednáší pro 
Malou dobříšskou univerzitu. Jak se tady asi žilo 
v tajemných dobách, které už si ani nedovede-
me představit? Vstupné 60 Kč, káva/čaj v ceně.
TÝDEN PRO TIBET – 10.–17. 3.
Po celý týden u nás zavlaje tibetská vlajka, na-
jdete zde tematickou výstavu literatury, výstavu 
„Pohádky Tibetu“ a na závěr se můžete těšit i na 
vyprávění z cest po Himálaji (viz níže).
POHÁDKY TIBETU – 10. 3. – 29. 4.
Výstavu ilustrací ke knize himálajských pohá-
dek nám zapůjčil spolek Lungta, propagátor 
tibetské věci a organizátor (mimo jiné) sbírky 
pro Tibet. Budete-li chtít přispět, sbírkovou po-
kladničku najdete v knihovně po dobu trvání vý-
stavy. Kromě toho v této době prodáváme také 
originální tibetské modlitební praporky a knihu 
„My, Tibeané“. 
NOTÝSKODÍLNA – středa 16. a 23. 3. od 
17.00
Pod vedením Pavla Miškovského si vyrobíte svůj 
vlastní, zcela osobitý a tudíž naprosto jedineč-
ný notýsek. Workshop má dvě části v délce cca 
tří hodin (práce kvapná – málo platná!). Seznam 
potřebného materiálu a nástrojů najdete na 
www.knihovnadobris.cz. Vstupné 50 Kč. Pouze 
pro přihlášené předem!
POHÁDKOVÁ BABIČKA, SPEJBL A HURVÍ-
NEK – čtvrtek 17. 3. od 17.00
Hurvínkovi je letos 90 a ještě pořád děti baví! 
Přijte si od týmu Pohádkové babičky poslech-
nout něco z jeho veselých příhod. Vhodné pro 
děti od 5 do 8 let i pro všechny Hurvínkovy fa-
noušky jakéhokoli věku. Vstup volný.
O HORÁCH, DÉMONECH A ZAKÁZANÝCH 
MÍSTECH – čtvrtek 17. 3. od 18.00
Posezení u indického čaje s povídáním o horách, 
co podpírají oblaka; o buddhistických slavnos-

Postní období je příležitostí k přípravě na RA-
DOST, která s Velikonocemi přichází do tohoto 
světa. G. F. Händel vyzpíval tuto radost melodií: 
„Bu Tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal.“ Nemě-
lo by být obtížné se k písni připojit právě v době 
postní a odhodit veškerou pochmurnost. 
Stejně jako činí již dávní proroci, odmítá Ježíš 
v Kázání na hoře (Mt 6, 16–18) okázalý půst 
a zdůrazňuje, že postní modlitební soustředění 
je sice důležitá záležitost, ale je to naše osobní 
záležitost, naše osobní skryté jednání se skry-
tým Bohem. 

Prorok Izajáš se obrací proti pokryteckému chá-
pání půstu takto: 
„Což to je půst, který schvaluji? Den, kdy se člověk po-
kořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a po-
pelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, 
v němž má Hospodin zalíbení? Zdalipak půst, který 
já schvaluji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat 

jha, dát ujařmenému volnost, každé jho rozbít? Cožpak 
nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu 
utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, ob-
léknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí 
jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před 
tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat 
Hospodinova sláva.“ (Iz 58,5–8)

Podobnými slovy hovoří také Ježíš v podoben-
ství o posledním soudu. Mluví o spravedlivých, 
o pomoci, o služebném životě, o sociální citli-
vosti člověka, oblékání nahých, přijímání pod 
přístřeší, sycení hladových. Vnitřně se má doba 
postní podle Ježíše vyznačovat soustředěným 
rozhovorem s Hospodinem a navenek sociální 
citlivostí. Tímto posledním podobenstvím Ježíš 
připravuje učedníky na velikonoční zvěst.
Velikonoční zvěst je radostnou zvěstí o ví-
tězství slávy Boží a uschopnění – zmocnění 
člověka ke službě. Jsme uschopňováni k do-

Knihovna: slavte s námi březen  
– měsíc čtenářů!

tech s čhamovými tanci; o odlehlé náhorní plo-
šině Čhangtang a jejích kočovných obyvatelích. 
Vypráví Světlana Švrlová a Vladimír Stehlík. Jeli-
kož Světlana je profesionální fotografka (a také 
jedna z dobrovolných fotografek knihovny), 
máte se na co těšit! Vstupné dobrovolné.
VELIKONOČNÍ DÍLNA S JITKOU – pondělí 
21. 3. od 12.00 do 17.00
Přijte si s naší výtvarnicí Jitkou vyrobit pěk-
nou velikonoční dekoraci. Vstup volný, materiál 
zdarma.
Dospěli jsme k času velikonočních svátků, takže 
jedno důležité upozornění:
O Velikonocích je od 25. do 28. 3. knihovna 
zavřena.
NOC S ANDERSENEM – pátek/sobota  
1.–2. 4.
Chcete-li, aby vaše děti oslavily narozeniny nej-
slavnějšího pohádkáře programem v knihovně, 
hlašte se co nejdříve – kapacita je omezena! 
Vhodné pro menší i větší školáky. Čtení, sou-
těže, různé dílny a nakonec spaní v knihovně. 
Večeře, snídaně, materiály i pojištění zajištěno. 
Cena 50 Kč.
LAPONSKEM NA LYŽÍCH I PĚŠKY – úterý 
5. 4. od 19.00
Multimediální přednáška Pavly Bičíkové o letním 
i zimním putování s batohem na zádech drsnou 
švédskou divočinou za polárním kruhem, kde 
spíše chytíte soba než signál mobilního operá-
tora. Vstupné dobrovolné.
PLETENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY – středa 6. 4. 
od 17.00
Chcete za pouhé dvě hodiny umět plést? Ale-
na Marešová vás to naučí. Cena 70 Kč, děti do 
15 let polovic. Materiál v ceně. Pouze pro při-
hlášené předem!
Milí čtenáři, přejeme Vám krásné Velikonoce 
– jen, prosím, mějte na paměti, že o svátcích 
je knihovna uzavřena (viz výše). Ovšem před 
svátky i po nich se na Vás – jako vždy – těšíme 
v knihovně!

Poděkování
Velký dík všem zaměstnancům Městské knihov-
ny Dobříš za vše, co pro své čtenáře dlouhodo-
bě a ochotně dělají.

Klika, Stará Hu

Pár slov k postnímu období – Velikonocům (Bible, 
Evangelium podle Matouše 25, 31–46) 

cela prosté službě, která se projevuje slovem ra-
dosti a naděje. Někdy i pohlazením a úsměvem. 
Někdy finanční pomocí. Někdy hodinami a ho-
dinami služby sestersky pečovatelské, lékařské, 
pastorační. A měli bychom pokračovat dál. Tím 
dochází k uzdravení a rozvoji vztahů a začíná se 
naplňovat blahoslavenství o milosrdných, je-
jichž srdce je hnuto milosrdenstvím: „Blaze mi-
losrdným, nebo oni dojdou milosrdenství.“
Požehnané postní období a radostné Velikono-
ce Vám přeje 

Samuel Hejzlar 
evangelický farář na Dobříši a v Hořovicích 

Srdečně zveme k bohoslužbám o velikonočních 
svátcích:
25. 3. Velký pátek, od 18.00 – KONCERT 
v evangelickém kostele v Dobříši – z díla J. S. 
Bacha, varhany: Lukáš Vendl, zpěv: soprán Lada 
Leníčková, bas Libor Štětkář, 
cca od 19.00 navazuje BOHOSLUŽBA s vyslu-
hováním večeře Páně;
27. 3. Hod boží velikonoční, od 10.00 – BO-
HOSLUŽBA s vysluhováním večeře Páně;



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 9

2. místo v krajském kole 
florbalového turnaje

Dne 26. ledna se uskutečnil florbalový turnaj 
Think Blue Cup, krajská eliminace. Naši školu 
reprezentovali Vojtěch Panuška, Jiří Brožík, Ond-
řej Vázler, Daniel Petrlík, Jan Vylita, Robert Klimt, 
Martin Snížek, Filip Fenyk a Tadeáš Stibor. Ve 
skupině jsme skončili první a čekalo nás utká-
ní o celkové první místo. Finálový zápas proti 
domácímu týmu Zeleneč bylo obtížné vyhrát. 
Naši soupeři byli více sehraní, rychlí a aktivnější. 
Naše škola tedy nakonec vybojovala krásné dru-
hé místo. Cenu „O nejlepšího střelce“ obdržel 
Vojtěch Panuška spolu s dvěma domácími hráči. 
Všem hráčům děkujeme za vynikající sportovní 
výkony, bojovnost a krásné výsledky.

Mgr. Štěpán Votava

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 28. 1. se sešli prvňáčkové v doprovo-
du svých rodičů v konírně dobříšského zámku, 
kde se stali svědky souboje dvou zbrojnošů. 
Zbrojnoši se nedokázali spolu domluvit, proto-
že neuměli číst ani psát. Jejich spor ukončila až 
královna „Písmenkového království“ za pomoci 
písmenkového Šotka. Milá a moudrá královna 
(Z. Žádníková) pak slavnostně pasovala všech-
ny prvňáčky na čtenáře. Děti dostaly průkazku 
do knihovny, perníček se svým písmenkem a své 
první vysvědčení. Děkujeme zaměstnancům 
městské knihovny a všem, kteří pro nás krásný 
program připravili.

Žáci a p. učitelky 1. tříd

Stát vám přispěje na školkovné

S jarem se blíží zápisy do mateřských škol. Je nejvyšší čas vybírat a hledat všechny potřebné infor-
mace. Na menších obcích není většinou možnost výběru, na větších možnost je, rodiče mohou volit 
jak mezi státními MŠ, tak i mezi soukromými mateřskými školami.
Chceme vás upozornit na podporu státu, která vám může pomoci při hledání a umisování vašeho 
dítěte do mateřské školy. V letošním roce se minimální mzda zvedla na částku 9 900 Kč, a to je 
částka, kterou můžete na státu „chtít“. Pokud budete mít dítě ve státním nebo soukromém zařízení 
(fungujícím minimálně 6 hodin denně), stačí, když si necháte na konci roku vystavit potvrzení na 
zaplacenou částku a zahrnete ho do daňového přiznání. 
Za rok 2016 budete moci nárokovat slevu na dani ve výši 9 900 Kč (vztahuje se na jedno dítě).
Slevu lze uplatnit i na rodičovské dovolené. Slevu na dani může podat jeden ze zákonných zástupců 
dítěte žijící ve společné domácnosti. 

Lenka Housková, Česko-anglická školka a jesle Dobříš

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
Obsadili jsme 4. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je soutěž z českého jazyka pro žáky základních 
a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň 
vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Zadané úkoly řeší soutě-
žící samostatně – gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut. Utajení textů úloh 
je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Na odborném zajištění se podílí 

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. 
Okresního kola se dne 4. 2. 2016 zúčastnilo 35 žáků ze 14 škol okresu Příbram. Mezi letošní úkoly 
z gramatiky patřilo například správné použití slov kropicí-kropící, balicí–balící, odstraňování styli-
stickým nedostatků ve větách nebo určování možných druhů podmětu ve foneticky napsané větě. 
Slohový úkol byl zadán na téma: Nejlepší maska. Za naši školu byly do okresního kola nominovány 
dvě žákyně 9. ročníku – Tereza Uriková a Lucie Vášová. Obě žákyně školu velmi dobře reprezento-
valy, Lucie Vášová z IX.B obsadila krásné 4. místo. Gratulujeme.

Eva Kašparová, učitelka Čj

Pozvánka na benefiční 
KONCERT PRO TRNKU

Přijte si odpočinout 
na koncert v podání 
dobříšských hudebníků, 
kteří nahráli a nazpívali 
písně pro film Anna 

a Zlatohlav filmové společnosti Dobříš Pictures.
Koupí vstupenky přispějete na rekonstrukci bu-
dovy nové dobříšské ZŠ TRNKA, která se pro 
první žáčky otevře 1. září 2016. Během koncertu 
se můžete zúčastnit dražby děl z rukou dobříš-
ských umělců. 
Sobota 19. března od 19.00 hod., spole-
čenský sál KD Dobříš.
Těšíme se na vás!

Gymnázium Karla Čapka 
rekonstruované a hospodárnější

Budova dobříšského gymnázia ještě před rokem 
rozhodně nedělala čest svému jménu. Do ob-
jektu školy zatékalo, z fasády opadávala omítka, 
v zimě se v některých prostorách vlivem netěs-
nících oken a nedobře fungujícímu vytápění ne-
dařilo udržovat komfortní teplotu. Vedení školy 
proto v minulosti opakovaně žádalo zřizovatele 
– Středočeský kraj – o poskytnutí prostředků 
na nutné opravy. Cesta k nápravě se zdála být 
otevřená v roce 2012, avšak v souvislosti s kau-
zou někdejšího hejtmana bylo vše těsně před 
zahájením prací smeteno ze stolu. Nové vedení 
kraje pak umožnilo škole podat žádost o pod-
poru z Operačního programu Životní prostředí. 

V roce 2014 následovala projektová příprava, na 
počátku roku 2015 byla ve výběrovém řízení vy-
brána dodavatelská firma – Profistav Litomyšl, 
a.s., a vlastní práce byly zahájeny v květnu 2015.
Navzdory náročnému objemu prací se podařilo 
vše v termínu zdárně dokončit a v prosinci 2015 
proběhla kolaudace. Gymnázium získalo nejen 
důstojný vnější vzhled, spočívající ve výměně 
a zateplení obou střešních konstrukcí, opravě 
a zateplení fasády a výměně oken a vchodových 
dveří, ale doznalo i podstatných vnitřních úprav. 
Kompletně byly zrekonstruovány sanitární pro-
story, do nichž byly nově přivedeny rozvody 
teplé vody, vybudována vlastní plynová kotelna 
a vyměněn celý systém vytápění. K zabezpečení 
objektu byl instalován vnější kamerový systém 
a elektronické ovládání vstupu. Škola navíc díky 
zateplení a úspornějšímu vytápění podstatně 
zlepší hospodárnost svého provozu.  

Slavnostní otevření rekonstruo-
vané budovy gymnázia proběhlo 
24. února 2016 za přítomnosti 
hejtmana Středočeského kraje 
Ing. Miloše Petery, jeho náměst-
ka pro oblast školství, mládeže 
a sportu PaeDr. Milana Němce 
a dalších hostů. Z celkových ná-
kladů rekonstrukce 21,1 mil. Kč, 
uhradil 15,5 mil. Kč Středočeský 
kraj a 5,6 mil. Kč činila dotace 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Děkujeme všem, kteří se 
na úspěšné rekonstrukci našeho 
gymnázia podíleli. 

RNDr. Jiří Kastner,
ředitel gymnázia



10� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

Blahopřání

Dne 15. 3. 2016 osla-
ví krásné 75. narozeniny 
paní Dana Kukačková 
z Dobříše. 
Přes všechna přibývající 
léta, tím nejlepším dárkem 
jsi pro nás stále Ty! Děkuje-
me, že jsi, a do dalších let Ti 
přejeme všechno nejlepší! 

Ze srdce přejí Luděk a Naa s rodinami

Dne 23. 3. 2016 se do-
žívá naše drahá maminka, 
babička, tchýně, teta a pra-
babička Marie Fulínová 
krásného věku 85 let. Tím-
to jí z celého srdce přeje-
me, aby byla stále tak svěží 
a zdráva jako doposud.

Dcera Jitka a synové Miloš a Eduard s manželkami, 
vnuci a vnučky Martin, Tomáš, Edita, Linda, Kač-
ka a Maruška s rodinami a partnery a pravnoučata 
Martin, Tomáš, Angelína, Valentýna, Nella a Samuel 

ZLATÁ SVATBA
Dne 15. března 2016 oslaví manželé Jaroslav 
a Jaroslava Krotilovi zlatou svatbu. Přejeme jim 
mnoho dalších společných a šastných let.

Děti a vnoučata

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozlou-
čit s panem Josefem Třešňákem, též děkuje-
me za květinové dary a projevy kondolence.

Vlasta Třešňáková s rodinou

Vzpomínka

22. března by oslavil své 
70. narozeniny náš milova-
ný manžel, tatínek a děda 
pan Václav Hrabák.

Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami

Jen svíci hořící ti na hrob může-
me dát, chvíli postát a s láskou 
vzpomínat.
Dne 3. 3. 2016 uplyne již 
6 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan Štefan 
Hrvol z Dobříše.
Stále vzpomínají manželka Dana, 

dcery Lucie, Dana, Štěpánka a ostatní příbuzní

Zajímavá návštěva v Muzeu Dobříš
V doprovodu člena Muzejního spolku pana Karla Bednáře navštívil 19. ledna naše muzejní expozi-
ce nejstarší rukavičkář a zároveň jeden z nejstarších občanů Dobříše, pan Václav Kubík, narozený 
26. září 1923.

Uspořádáním expozice a jejím moderním poje-
tím byl pan Kubík velmi mile překvapen a uznale 
ocenil práci všech, kteří se podíleli na vzniku 
muzea a vynaložili tak nemalou píli v jeho ko-
nečném řešení. Pan Kubík obdivoval nejen ne-
spočet historických informací na moderních 
osvětlených panelech, ale v průběhu prohlídky 
nám také poskytl několik zajímavostí o svém ži-
votě spojeném s rukavičkářstvím.
Pan Kubík se vyučil u firmy Bři Fišerové v Praze 
Holešovicích a tam také pracoval až do odcho-
du na vojnu po druhé světové válce. V září 1947 

odešel do Abertam a po kurzu zaměřeném na odbornou přípravu pro výchovu učňů se stal mistrem 
učňovského střediska. V roce 1948, kdy bylo učňovské středisko převedeno do Osova, pracoval 
v tamní jirchárně jako skladník usní a později přešel do jirchárenského závodu v Mimoni, kde pra-
coval jako třídič usní.
Po zahájení výroby v novém závodě v Dobříši začal pracovat jako střihač rukavic, později pracoval 
v propagačním oddělení. Při tom navštěvoval večerní průmyslovou školu, kterou zakončil maturitou. 
Od roku 1961 pracoval v plánovacím oddělení podniku a od roku 1971 byl pověřen funkcí bezpeč-
nostního technika a požární ochranou. V těchto funkcích pracoval až do odchodu do důchodu 
v roce 1990. 
Pan Kubík nad fotkami Dobříše umístěnými v muzeu zavzpomínal i na chvíle, kdy s panem Bednářem 
jako háček sjížděl české řeky na kánoích. Pan Kubík byl nejen členem vodáckého oddílu, ale také 
aktivní cyklista, rád se věnuje turistice a zahrádkaření na své chatičce na Vlašce. Jako člen Sokola 
stále pravidelně sokolovnu navštěvuje a aktivně cvičí.
Panu Kubíkovi děkujeme za milou návštěvu a přejeme stále pevné zdraví, pohodu a dobrou náladu, 
jakou při návštěvě muzea oplýval.
Panu Bednářovi pak zvláště děkujeme za zprostředkování vzácného setkání a napsání tohoto člán-
ku, jakožto malé pozornosti věnované panu Kubíkovi, usměvavému a vitálnímu rukavičkáři a obča-
novi města Dobříše.

Autor: pan Karel Bednář, zdroj: Muzeum Dobříš

BŘEZEN V DOBŘÍŠKU
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“
Otevřeno každý pracovní den od 8 do 12.30 
hod., v pondělí a ve středu od 14.30 do 
16.30 hod. V úterý od 9.30 hod. a ve čtvrtek 
od 10.45 hod. s prográmkem pro rodiče s dět-
mi. Děkujeme Aerobik studiu Orel za zapůjčení 
vysoušeče do naší herničky.
Hrajeme si bez maminky adaptační program 
pro děti od 2 a půl let bez přítomnosti rodičů, 
vhodná příprava na adaptaci v předškolním za-
řízení, malý kolektiv dětí, individuální přístup. 
Každé pondělí a středu od 8 do 12 hodin.

Volnočasové aktivity pro předškolní a škol-
ní děti:
Kurzy hudební školy Yamaha od 4 měsíců, Mo-
derní tance od 4 do 15 let, Miňonky pro rodi-
če s dětmi od 2 let, Dílnička domácího tvoření 
pro děti ve věku 5 až 8 let, Angličtina pro děti 
od 4 do 7 let, Jdeme na to od lesa – myslivecký 
kroužek pro děti od 1. třídy.

KURZY PRO DOSPĚLÉ:
Angličtina a francouzština pro začátečníky, po-
kročilé i seniory. Počítačová setkání nejen pro 
seniory. Mistr Paleta pro dospělé – výtvarný 
kurz.
PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE a rodiče kojenců:
Setkávání těhulek se cvičením, laktační pora-
denství, předporodní kurzy, masáže, baby ma-
sáže, kurzy šátkování.

PORADENSTVÍ: On-line poradna a dal. na 
www.dobrisek.cz. 

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Úterý 1. 3., 15. 3. a 22. 3. – Počítačová se-
tkání pro seniory s Ing. Vlastou Pechovou od 
8.30 hod.
Středa 2. 3. a pondělí 21. 3. – Hrajeme si 
s modelínou PLAY DOU-H v rámci odpolední 
herny od 14.30 do 16.30 hod.
Čtvrtek 17. 3. – Zdravé dítě – Jaro – před-
náška s besedou s MUDr. Petrou Pelikánovou, 
tentokrát na tato témata: horečka u dětí, rych-
lé diagnostiky v ordinaci pediatra a antibiotika 
ano či ne? Od 17 hod. v RC Dobříšek s možností 
krátkodobé péče o děti v naší herničce. 
Středa 30. 3. – Montessori dílna – od 15.30 
do 17.30, přijte si vyrobit pro své dítě hračku, 
která jej bude rozvíjet, s lektorkou Mgr. Gabrie-
lou Nerudovou.
Velikonoční tvořivá dílna – termín bude 
upřesněn během měsíce března.
 

Hledáme „babičky“ 
a „dědečky“, kteří 
mají chu trávit část 
svého volného času 
s náhradní vnučkou 
či vnukem formou 
přivýdělku.

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete 
na našem webu: www.dobrisek.cz nebo na 
https://www.facebook.com/dobrisek. 
Informace a přihlášky: Lenka Křížová, Katka 
Nekvapilová tel.: 608 906 559, e-mail: rcdobris-
ek@gmail.com, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.
Děkujeme za podporu Úřadu práce v Příbrami, Středo-
českému kraji a městu Dobříš.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků

Dne 11. 2. 2016 byli v zrcadlovém sále 
zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmlad-
ší občánkové našeho města: Julie Jírová, Jan 
Teringl, Elena Čiháková, Jiří Balej, Vojtěch 
Míka, Jan Brausberger, Matyáš Klimt, Otakar 
Vopička, Michal Doubek.
Srdečně blahopřejme! 
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ČINNOST MP ZA MĚSÍC PROSINEC 2015

vás zve na benefi ční koncert

„SBOROVÁ HUDBA V PROMĚNÁCH 
STALETÍ“

v podání Smíšeného pěveckého sboru 
ČESKÁ PÍSEŇ 

dirigent Vojtěch Jouza
9. 4. 2016 v 19.00

Zámek Dobříš – Zrcadlový sál

Výtěžek z koncertu je určen na obnovu dobříš-
ských varhan, vstup dobrovolný.

Podporovatelé a mediální partner:

V březnu vás zveme na cyklus přednášek ROK 
MILOSRDENSTVÍ. Přednášky nabídnou zamy-
šlení nad tím, co milosrdenství znamená a jak 
ho lze v životě uplatňovat. Zajímaví hosté se 
podělí o své zkušenosti ze své práce, která z to-
hoto principu vychází: 
1. března P. Karel Satoria
8. března P. Stanislaw Góra, prezident Arci-
diecézní charity Praha 
15. března Angelika Pintířová, řádová sestra 
pomáhající lidem bez přístřeší, ředitelka 
Papežského misijního díla, zdravotní ošetřova-
telka. Vždy v úterý od 19.30 v PCSvT. Vstup-
né dobrovolné.

Do 6. března můžete zhlédnout výstavu foto-
grafi í SKALECKÉ PODZEMÍ od Miroslava 
Zelenky. Výstava nabízí zajímavé záběry z býva-
lého železnorudného dolu Skalka u Mníšku pod 
Brdy. V PCSvT.

V neděli 13. března od 10.00 (po bohoslužbě 
v Dobříši) srdečně zveme na zahájení výstavy 
„Maj se mnou kříž...“– malba a keramika Zu-
zany Hutňanové. Výstava potrvá do 10. dubna. 
V PCSvT.

Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše

Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Nová kniha od dobříšského autora Radima Webera
Život Violy Těšínské, české královny, je plný záhad. Záhadou je i vražda 
jejího manžela, posledního panovníka rodu Přemyslovců, Václava III. Dost 
na to, aby tato skutečnost podnítila fantazii spisovatele. Viola, tušící blíz-
kou smrt, zve k sobě opata cisterciáckého řádu, Petra Žitavského, aby mu 
osvětlila svůj těžký život a současně mu sdělila své poznatky o vraždě 
Václava. Petr, na přání bývalé královny, se rozhodne až těsně před smrtí 
její vypravování sepsat, avšak sám nechá na osudu, zda se o něm dozví 
budoucí pokolení.
Autor: Radim Weber, ilustrace: Václav Nenáhla, vydavatel: Martin Koláček 
– e-knihy jedou. 
Kniha v elektronické podobě je k dostání v e-shopech. 

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Na konci března vstoupíme do nové turistické 
sezóny. I v letošním roce se mohou návštěvníci 
zámku Dobříš těšit na kulturní akce a také na 
oblíbené a nové koncerty během roku. 
V Galerii JCM jsme připravili prodejní výstavu 
obrazů významného českého grafi ka, malíře 
a jevištního výtvarníka Františka Tichého. 
Obrazy jsou k vidění od úterý do neděle v Gale-

rii JCM od 9.00 do 16.00 hodin. Vstupné: 40 Kč/
osoba. Výstava potrvá od 12. 2. do 30. 4. 2016.
V sobotu 19. 3. 2016 se bude v Zrcadlovém sále 
od 19.00 konat Benefi ční večer Nadačního 
fondu Zdeňky Žádníkové s názvem „Hra na 
anděla“. Benefi ční představení proběhne ve 
prospěch 2. MŠ Dobříš na výstavbu dětského 
hřiště. Na zpěvně-poeticko-zábavném večeru vy-
stoupí vokální soubor Gentlemen Singers s kla-
vírním doprovodem Lukáše Čermáka. Vstupné je 
190 Kč, senioři 100 Kč. Vstupenky jsou v prodeji 
od pátku 12. 2. na pokladně zámku.
Jaro na zámku přivítáme také velikonočními pro-
hlídkami. Těšit se můžete na velikonoční říkadla, 
hádanky, velikonoční zvyky a výzdobu v expozi-
ci. Vstupné dle platného ceníku – ½ expozice. 
Kulturní akce na zámku Dobříš můžete pravi-
delně sledovat na www.zamekdobris.cz/kulturní 
program.

Zámek Dobříš

www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz

Otevřeno celoročně: 

září–červen  út–ne  8.00–16.30
červenec–srpen  po–ne 8.00–17.30

Nejbližší kulturní akce:

12. 2. – 30. 4. František Tichý – Výstava ob-
razů v Galerii JCM
19. 3. – Benefi ční večer Nadačního fondu 
Zdeňky Žádníkové, Zrcadlový sál, 19.00 hod.
24.–27. 3. – Velikonoční prohlídky
9. 4. – Benefi ční koncert na obnovu varhan
Pěvecký sbor „Česká píseň“ z Plzně
22. 4. – Jarní koncert 
Folková skupina NEZMAŘI a Rozhlasoví symfo-
nikové (KS Dobříš)

PROGRAM 2016
 9. 4. Zámek Dobříš – Zrcadlový sál – Smí-
šený pěvecký sbor Česká píseň Plzeň,
Sborová hudba v proměnách staletí – skladby 
renesančních, barokních, klasicistních a sou-
časných skladatelů
12. 6. Zámek Dobříš – Zrcadlový sál – Ko-
morní smyčcový orchestr Quattro Corde,
Hudba starých mistrů – R. Fuchs, J. S. Bach, 
W. A. Mozart
10. 9. Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši – 
Komorní soubor zobcových fl éten, 
Tibia Pragensis – renesanční hudba

23. 10. Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši – 
Příbramská fi lharmonie a Smíšený komor-
ní pěvecký sbor Dr. Vl. Vepřeka, A. Dvořák 
– Lužanská mše
26. 11. Zámek Dobříš – Zrcadlový sál – Ko-
morní orchestr Akademie věd Praha, 
F. X. Brixi, J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart 
a další
12/2016 Kostel Nejsvětější Trojice v Dob-
říši – Pěvecký sbor Codex Temporis – Pří-
bram, Adventní koncert
Podporovatelé: město Dobříš a J. C. Mannsfeld 
Mediální podpora: Radio Proglas

Vážení přátelé hudby!
Dovolte nám, abychom vás v letošním roce pozvali na hudební cyklus „Koncerty pro varhany“ pořá-
daný na podporu obnovy dobříšských varhan. Oslovili jsme pěvecké sbory a orchestry, které vnímají 
potřebu pomoci našemu projektu a jsou ochotné bez nároku na honorář nám představit něco ze 
svého repertoáru a podělit se s námi o radost z krásné hudby a Vám pak tímto dát možnost fi nanč-
ně přispět formou dobrovolného vstupného na dobrou věc. 
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Dobříšské novoroční vykročení, měsíc poté
Je 18. 2. 2016. Od rána sněží a chvilkami dokonce hustě. Zima nám ukazuje svoji tvář a my, bruslaři, 
se těšíme na dny příští. Škarohlídi, ba i prognostici, předpokládají návrat jarního rázu počasí. Nád-
herná nálada se může lehce rozptýlit a šastné pocity začátku roku se mohou vytratit. Ze schránky 
jsem vzal noviny a jako každé ráno u snídaně jsem je začal louskat Na přední straně „lidovek“ velká 
fotografie – Jágr–68–44. Vrátily se mi vzpomínky na minulá období a také moje chu provokovat 
veřejnost právě těmito vzpomínkami. Bruslařská veřejnost v Dobříši zažila mnohá velmi nemilá pře-
kvapení. Použil jsem výraz bruslařská, ano, vedle ledního hokeje se rýsuje i činnost krasobruslařská, 
která se, poprvé, prezentovala 6. 2. 2016 na akci, kterou společně s hokejisty připravili. Od 13 hod. 
probíhal pestrý program, který vyvrcholil hokejovým utkáním starých proti mladým. Bylo na co se 
dívat. V tu chvíli procházel po městě maškarní průvod. Masek nebylo mnoho, ale účast spoluobčanů 
výtečná. Plnil jsem v tom průvodu, se svými kolegy „Poklesláky“, svoji muzikantskou a pěveckou roli. 
Skončili jsme u rybníka Papeže a rozloučili se poslední písničkou. Já jsem však pospíchal do Lipek 
na bruslařskou show. Přišel jsem na stadion, když končilo utkání, stihl jsem to. Stihl jsem hovořit 
s paní Holíkovou, která vedla krasobruslařské vystoupení. K mému překvapení jsem se seznámil 
s nadšenou propagátorkou a trenérkou krasobruslení. Je to další důkaz, že střechu nad plochou 
potřebujeme a že stadion nebude pouze jednorázovou záležitostí. Nehledě na to, že v létě se může 
využívat i pro jiné účely.
Zakrytím se provoz zařízení zlevní. Výrazně se narovná ekonomika. Na provoz zařízení dohlížela 
i dozorčí rada Dokasu svojí asistencí při měření.
Začátek roku nám umožnil bruslit, ale zároveň připomněl těžkou minulost dobříšského ledního 
hokeje. Po mrazivých dnech se počasí tragicky změnilo a dalo okusit problémy, jaké jsme zažívali 
v 60. až 80. letech minulého století. Stejně jako ve zmíněných letech, okusili provozovatelé ZS naše 
starosti. Přírodní podmínky nám dovolily mnohdy sehrát pouze sedm utkání a bylo po sezoně. 
Musím provozovatelům vyseknout poklonu, že ledovou plochu udrželi. Při první příležitosti jsem jim 
to řekl. Jsem totiž jedním z posledních pamětníků minulé doby a tehdejších těžkostí s údržbou pří-
rodního ledu. Myslím si, že přírodní podmínky velmi drsně potvrdily nutnost zastřešení. Dobříšské 
zastupitelstvo pokračuje v přípravě na rekonstrukci a zastřešení ZS v Lipkách. Jsem tomu rád. Je to 
správná odpově spokojeným občanům, kteří mohou znovu bruslit na stadionu, který postavili ve 
vzájemné spolupráci, tehdy nazývané akce Z. Dnešní mladí lidé ani nevědí, jak dílo vzniklo, ale chát-
rání jim vadí. Spolupracoval jsem při budování stadionu a věnoval jsem tomu mnoho času. Jsem 
přesvědčen, že je to užitečné zařízení a mám k němu pozitivní vztah, stejně tak i ke sportovní hale. 
Pracoval jsem mnoho roků u Baů, vlastně jsem se stal jedním ze spolupracovníků, jak bylo v této 
továrně dobrým zvykem říkat zaměstnancům. Spolupráce na výstavbě užitečného zařízení mi nebyla 
nikdy cizí a jsem spokojený s tím, že oddíl ledního hokeje ožil, oprášil a zaregistroval své stanovy 
a začal aktivně pracovat. Zvu vás ke spolupráci. 

Karel Cvrk, sekretář HOSK Dobříš (Motto: „Zdar bruslení a lednímu hokeji v Dobříši.“)

Pozvánka na ustavující schůzi Klubu 
českých turistů 

Město Dobříš leží v nádherné krajině, bohaté na přírodní krásy, historické a kulturní památky. Pojte 
je poznávat spolu s Klubem českých turistů! Staňte se jeho členy a navštěvujte zajímavé akce, bližší 
informace najdete v článku.
Klub českých turistů měl v Dobříši dlouhou tradici, která byla bohužel přerušena 
po smrti Tomáše Čecha, hnacího motoru dobříšského odboru. Nyní nastává 
možnost v této tradici dále pokračovat.
Ustavující schůze znovuobnovovaného odboru KČT v Dobříši proběhne 
ve středu 9. března 2016 mezi 18.00–19.00 v malé učebně KD Dobříš – 
zadní vchod, 2. patro. 
Kontakt na organizátora: Vláa Šprungl, sprungl.vladimir@seznam.cz, 776 118 183. 
Zapojit se můžete i na facebook na https://www.facebook.com/groups nebo 
webových stránkách http://kct-dobrissko.webnode.cz.

Tříkrálová sbírka 2016 v Dobříši a okolí

Již 16 let se dobříšská Římskokatolická farnost a farní charita zapojuje do celostátní 
Tříkrálové sbírky. Koledníci s vedoucím starším 15 let procházejí město a okolní ves-
nice, oslovují kolemjdoucí a klepou a zvoní na dveře bytů, aby pozdravili lidi dobré 

vůle, popřáli vše dobré v novém roce a poprosili o finanční příspěvek do kasičky s logem Charity na 
Tříkrálovou sbírku. Letos se zapojilo celkem 18 skupinek. Chodilo a koledovalo se se v Dobříši, ve 
Staré Huti, ve Svatém Poli a Lhotce, také v Obořišti, Rosovicích a Dlouhé Lhotě. Celkem se vybralo 
85 435 Kč.
Je to sice méně než v loni, některé kasičky zůstaly prázdné, ale i tak patří velký dík všem koledníkům 
a především všem dárcům, lidem dobré vůle. Již dávno vědí, že takto získané finanční prostředky 
jsou využité pro ty nejpotřebnější. My můžeme použít 65 % z vybrané částky pouze na sociální účely. 
Na webových stránkach www.farnostdobris.cz je možné si najít výroční zprávy FCH Dobříš, kde si 
lze přečíst, kam putují peníze z charity a tedy z TS v Dobříši. Ještě jednou velký dík všem, kteří se na 
této sbírce podíleli. Deo gratias.  Jana Svobodová

Pro děti hry a zábava, pro 
maminky pohyb i relaxace 
a pro všechny pohoda 

Aerobik studio Orel Dobříš vás zve na dvě nej-
oblíbenější akce roku, při kterých si děti i ma-
minky mohou dopřát aktivní odpočinek a získat 
nezapomenutelné zážitky.
V dubnu se vypravíme na tradiční jarní víkend 
pro maminky s dětmi, který se tentokrát usku-
teční nedaleko zámku Orlík, v rodinném pen-
zionu U Nováků. Během Expedice Apalucha 
s maminkami je pro všechny připraven program 
se spoustou her, výletů, poznávání, pohybu, 
ale i odpočinku a relaxace. Přidejte se k nám  
a 22.–24. dubna 2016 s námi vyjete za zážitky.

O letních prázdninách ani letos nebudou chy-
bět tematické příměstské tábory, na kterých děti 
sportují, tvoří a učí se nové věci. Sport Campy 
pro děti od 6 do 12 let proběhnou letos ve dvou 
termínech, hned na začátku prázdnin.
• I. termín: 4. – 8. 7. 2016
• II. termín: 11. – 15. 7. 2016
Během celodenního programu pod vedením 
Denisy a Kláry se dětem věnují i naši další pro-
fesionální lektoři. Dny plné sportovních her, 
aerobiku, zumby, hip-hopu, tance, gymnastiky, 
atletiky, míčových her i dalších pohybových ak-
tivit, které jsou doplněny o tvoření a poznávání.
Přihlašovat se na obě akce se můžete přímo na 
recepci Aerobik studia Orel Dobříš. Více infor-
mací naleznete také na našich webových strán-
kách www.aerobikdobris.cz a na facebooku: Ae-
robik studio Orel Dobříš.

V dubnu bude opět zahá-
jen sportovní rybolov na 
rybníku Papež. 

Více informací na www.lesyzbiroh.cz nebo 
na sádkách Dobříš – p. Pflug.
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Nejmladší děti 
r. 2010–2011: 
3. Kunclová Mariana
4. Lišková Dorota 
5. Matějů Monika 
6. Baudisová Markéta 
7. Senftová Ema 
8. Palanová Marie 
9. Netscher Jan 
10. Budínský Vincent 
 
Nejmladší žákyně r. 2009: 
1. Kořínková Jitka 
3. Hrdličková Barbora 
5. Rosenbaumová Viktorie 
6. Pivokonská Lucie 

7. Kujanová Johana 
9. Hampejsová Ella 

Mladší žákyně I. 
r. 2007–2008: 
7. Plasová Karolína 
10. Kmoníčková Darina 

Mladší žákyně II. 
r. 2005–2006: 
6. Jagerová Natálie 
 
Starší žákyně III. 
r. 2003–2004: 
7. Kukolová Emma 

 Starší žákyně IV. r. 2001–2002: 
7. Marečková Aneta 

Dorostenky a ženy r. 2000 a st.: 
1. Marečková Markéta 
3. Polívková Natálie 
4. Sládečková Julie 

Mladší žáci I. r. 2007–2009: 
2. Kuncl Marek 
 
Mladší žáci II. r. 2005–2006: 
3. Hošek Ondřej 
4. Tkáč Vojtěch 

Za Gymnastiku Dobříš 
Petra Pilousová 

Pokuty celkem (hotově, na složenku): 50 100 Kč 
Počet přestupků: 100 

Vybírám z oznámení: 
1. 1. 2016 v 8.00 hod. Nový rok začal řá-
děním vandalů. Zjištěno v části města Větrník, 
kde neznámý vandal zdemoloval, a to zcela, od-
padkový koš zábavní pyrotechnikou. V Dobříši 
bylo po silvestrovské noci zjištěno poškození 
celkem13 odpadkových košů. Dále na Mírovém 
náměstí vandal rozsekal výplň autobusové za-
stávky. Silvestrovská noc opět ukázala, že ně-
kteří lidé se neumí bavit, aniž by neničili majetek 
ostatních, ale proč, to záhadou. 
V 9.45 hod. Dopravní nehoda na Větrníku. 
Strážníci zajišovali odpojení jednoho sloupu 
veřejného osvětlení v ul. Rukavičkářská, kde 
došlo k dopravní nehodě. Hlavní roli zde hrál 
alkohol za volantem. Dopravní nehodu řeší DI 
PČR Příbram.
4. 1. ve 14.02 hod. První sníh, první náledí. 
Došlo k dopravní nehodě, v části města U Jezí-
rek, kdy řidič nepřizpůsobil svoji rychlost stavu 
vozovky, právě sněžilo. Skončil v příkopu. Při ne-
hodě nedošlo ke zranění. Dále strážníci pomá-
hali od 17.30 hod. do 18.50 hod. v ulici Pražská, 
kdy vlivem nepříznivého počasí uvízl v kopci ka-
mion. Jednalo se o velmi nebezpečnou dopravní 
situaci, bylo třeba řídit dopravu. 
6. 1. Dopravní nehoda u Lidlu. Řidič náklad-
ního vozidla ujel z místa nehody. Způsobil škodu 
na majetku, kdy svým vozem vyvrátil lampu ve-
řejného osvětlení. Jiný řidič vše nahlásil strážní-
kům. Věc nyní řeší PČR. 

8. 1. v 9.30 hod. Pochůzkový prodej u Lidlu, 
kde občané romské národnosti nabízeli věci k pro-
deji a doslova „otravovali“ místní občany. Hlídkou 
strážníků byli zadrženi a a vykázáni z města. 
17. 1. v 17.46 hod. Vandalové poškodili au-
tobusovou zastávku u radnice. Údajní pa-
chatelé byli náhodným kolemjdoucím označeni. 
Věc se vyšetřuje. 
20. 1. Bystří strážníci MP a policisté PČR 
v Dobříši zabodovali, zadrželi pachatele 
loupežného přepadení. V 16.50 hod. požádala 
hlídka PČR Dobříš o součinnost hlídku MP Dobříš 
v pátrání po pachatelích loupežného přepa-
dení, které se událo za budovou bývalého kina 
v Dobříši. Došlo k fyzickému napadení a násled-
nému odcizení tabletu mladistvému chlapci. Poté 
se pachatelé dali na útěk. Tablet si však dlouho 
neužívali, protože je strážníci a policisté v Dobříši 
za pár minut na základě výborné operativní čin-
nosti zadrželi. Všichni skončili na policejní stanici. 
21. 1. Stížnost dobříšského občana na nedo-
volená stání na chodnících, zejména v urči-
tých lokalitách města – ul. Pl. B. Petroviče, Kolo, 
Větrník aj. K tomuto přestupku sděluji následují-
cí: často na služebně MP slýchávám od řidičů při 
řešení tohoto přestupku, že tam řidič zastavil, 
protože na místě nebyla osazena žádná do-
pravní značka, která by mu to zakazovala. 
Odpově však zní: stání vozidel na chodníku 
je povoleno jen v případě, že je zde umístě-
na dopravní značka umožňující stání vozi-
dla na chodníku s dodatkovou tabulkou vy-
značující způsob takového stání (podélné, 
šikmé, kolmé). 

Hledá se Šíra, 

fenka křížence, středně velká, světle hnědé až 
zrzavé barvy. Ztratila se ve čtvrtek 21. 1. v brd-
ských lesích, mezi Dobříšem a Velkým Chlum-
cem. Je očipovaná. Hodná a bojácná.

Kontakt: monika.
hertlova@gmail.com, 
777 782 082, 
721 157 330

PROGRAM ZÁPASŮ  
MFK DOBŘÍŠ – BŘEZEN
Muži A  
 5. 3. sobota 14.00 Dobříš – Čimelice (PZ)
 12. 3. sobota 10.15 Vykáň – Dobříš
 19. 3. sobota 15.00 Dobříš – Semice
 27. 3. neděle 15.00 Hostouň – Dobříš
 2. 4. sobota 16.30 Dobříš – SK Rakovník 
Muži B
 6. 3. neděle 14.00 Dobříš – Nový Knín 
(PZ)
 13. 3. neděle 14.00 Dobříš – Stará Hu (PZ)
 20. 3. neděle 15.00 Dobříš – Nová Ves 
(pohár)
Dorost starší (mladší)
 20.3. neděle 10.15 (12.30) Dobříš – Slaný
PZ = přípravný zápas
Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku 
na Komenského náměstí a stránky: 
www. mfkdobris.cz.
Přijte podpořit naše hráče.

Dobříšský gymnastický čtyřboj 
V sobotu 23. 1. 2016 jsme uspořádali 8. roč-
ník tohoto zajímavého gymnastického klání. 
Závodu se zúčastnilo neuvěřitelných 113 dětí 
z 9 oddílů. Jednalo se o náš první závod v novém 
roce a hned jsme získali sedm medailí.
Závod to ale nebyl vůbec lehký, jelikož k nám 
přijeli i pražské oddíly, se kterými zejména naše 
tréninkové podmínky nemůžeme měřit. 
Všem blahopřejeme k předvedeným výkonům 
a doufáme, že výkony pražských cvičenek vás 
motivovaly do dalšího tréninku.
Děkujeme všem závodníkům za účast, rodičům, 
trenérům a rozhodčím za pomoc s realizací celého závodu. A v neposlední řadě také městu Dobříš 
za příspěvek na činnost Gymnastiky Dobříš. 

Výsledky našich závodníků – medailová umístění a výkony do 10. místa v jednotlivých kategoriích: 

ČINNOST MP ZA MĚSÍC LEDEN 2016
26. 1. kolem 13.00 hod. MP byla občanem in-
formována, že u radnice leží muž v bezvlád-
ném stavu. Opilý muž byl identifikován jako míst-
ní nepřizpůsobivý občan, který se kvůli přehnané 
konzumaci alkoholu nacházel ve stavu ohrožují-
cím jeho život. Nadměrné požití alkoholu přivádí 
člověka do stavu deliria. Je samozřejmě dobře, že 
si lidé všímají osob mnohdy ve zdravotní nouzi 
a poté volají o pomoc strážníky a lékaře, bohužel 
jsou ale vozy záchranné služby často zaměstnány 
případy opilců, kteří se do takových stavů přivádí 
i několikrát do týdne, viz tento případ. Strážníci, 
ale ani operátoři záchranné služby však nemohou 
podcenit žádnou situaci. Kdyby tito nepřizpůsobi-
ví lidé udrželi alkohol pod kontrolou, nezatěžovali 
by tolik potřebnou instituci, která má již tak plno 
práce se skutečně těžkými případy nemocných lidí. 
29. 1. v 10. 00 hod. Vandal zlomil strom na 
Alejce, jednalo se o akát. Prozatím se zkoumá 
kamerový systém, který by mohl odhalit pachatele 
tohoto činu. Jedná se o škodu na majetku města. 
30. 1. v 1.15 hod. Na žádost PČR asistovali 
strážníci u zraněného muže v Pražské ulici, který 
si způsobil úraz na hlavě.
Na webu města v „sekci“ MP – aktuality je 
zveřejněna výroční zpráva MP Dobříš za 
r. 2015. Zde se mohou zájemci o naší čin-
nosti dozvědět více. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková 
zástupce velitele MP Dobříš

Kontakty 
Městská policie Dobříš,  
Mírové náměstí 230, Dobříš
mobil: 602 370 677
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce schvaluje:
�	 Žádost Krajské správy a údržby silnic Stře-
dočeského kraje jako správce a zástupce Stře-
dočeského kraje o bezúplatný převod pozem-
ků parc. č. 870 a 901v k.ú. Stará Hu. Jedná se 
o pozemky pod silnicí, která je ve vlastnictví 
Středočeského kraje.
�	 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu Stará Hu, Ke Hřišti, v.v. 
NN pro č.p. 215, EP-12-6003030/VB/1. Jedná 
se o umístění betonového podpěrného bodu 
(sloupu vedení NN) a nového vedení NN v ulici 
Ke Hřišti.
�	Žádost firmy ČEZ Distribuce a.s. o prodej 
pozemku parc. č. st. 464 v k.ú. Stará Hu – 
pozemek pod trafostanicí u kravína. Jedná se 
o schválení záměru odprodeje.

Zastupitelstvo obce Stará Hu bere na  
vědomí:

�	Změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o od-
měnách za výkon funkce členů zastupitelstev 
s tím, že usnesením zastupitelstva obce Stará 
Hu č. 10/5/2015 byly dne 15. 6. 2015 schvále-
ny maximální výše měsíční odměny neuvolně-
ným členům zastupitelstva dle platného znění 
uvedeného nařízení vlády.  
�	Informaci o průběhu jednání ve věci „Záměr 
rekultivace bývalé skládky TKO – Stará Hu“; 
starosta obce seznámil se záměrem Městské-
ho úřadu Dobříš na rekultivaci skládky TKO 
Stará Hu. Dále seznámil s obdrženým výňat-
kem z odborného posudku na tuto rekultivaci 
a zhodnocením sedimentů v rybníku Koryto. 
Bylo konstatováno, že v rybníku Koryto byly 
v několika případech překročeny přípustné 
hranice množství těžkých kovů a dalších prvků 
a látek. Ohledně skládky TKO ve Staré Huti byla 
potvrzena kontaminace nad úrovní legislativou 
stanovených koncentračních limitů, bylo po-
tvrzeno šíření kontaminace ze znečištěné loka-

Zprávy z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce:

Významného životního jubilea 
se v měsíci březnu 2016 
dožívají:

paní Marie Grégrová, Jarmila Krotilová 
a pánové Petr Váňa, Josef Mikyska 
a Jiří Slepička.

Plesová sezona březen 2016

  7. března Živnostenský ples
14. března Sportovní ples
21. března Maturitní ples II. Gymnázium 
 Dobříš
28. března Maškarní bál

Prodejna potravin 

Podzimek Miroslav ve Staré Huti přijme  
prodavačku. 
Bližší informace přímo na prodejně 
nebo na telefonu 737 190 094.

lity. Městem Dobříš by měl být zadán projekt 
na rekultivaci skládky s případným využitím 
sedimentu z rybníků Koryto a Papež.
V diskusi starosta obce informoval o průběhu 
jednání u Okresního soudu v Příbrami ohledně 
žaloby p. Petra Mináře. Dále starosta informo-
val o podání žádosti na dotaci na automatiza-
ci obecní knihovny ve Staré Huti a o podání 
žádosti na dotaci na rekonstrukci veřejného 
osvětlení v obci Stará Hu. Informoval také 
o návrhu odkoupit pozemek parc. č. 241/17 
v k.ú. Stará Hu, který se aktuálně nabízí k pro-
deji.
Zastupitelé byli vyzváni k vytipování loka-
lit k umístění dvou kontejnerů na bioodpad 
s ohledem na blížící se jarní období, dále byli 
starostou pozváni na Obecní ples a požádáni 
o pomoc s výzdobou a tombolou.
Pan Klika upozornil na jednu nefunkční lampu 
veřejného osvětlení, dále připomenul 80 let od 
doby prvního zahnízdění čápů na komíně v bý-
valých železárnách a ocenil prořezání stromů 
v obci, které proběhlo v uplynulých týdnech.

Proto, abychom mohli splnit podmínky dota-
ce a odvážet takto nahromaděný bioodpad do 
kompostárny k dalšímu zpracování, je nezbyt-
né dodržovat některé základní podmínky.

Do kontejneru bude možné ukládat pouze 
bioodpad, do kterého patří:
 Listí, tráva a plevel
 Zbytky ovoce a zeleniny
 Čajové sáčky a kávová sedlina
 Dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 Zbytky rostlin
 Piliny
 Hlína z květináčů
 Spadané ovoce
 Skořápky ořechů, vajec

Pro upřesnění si ještě připomeňme, 
co do bioodpadu nepatří:
× Zbytky jídel (gastroodpad)

× Jedlé oleje
× Kosti, kůže, maso
× Uhynulá zvířata
× Exkrementy masožravých zvířat
× Znečištěné piliny
× Stavební su
× Plechovky
× Komunální odpad
× Ostatní biologicky nerozložitelné odpady

A protože opakování je matka moudrosti, obdr-
žíte v nejbližší době do schránek letáky, které se 
vztahují k třídění bioodpadu a možnostem jeho 
využití. V letáku bude vložený malý dotazník, kte-
rý po jeho vyplnění můžete vhazovat do boxu ve 
vstupní hale obecního úřadu nebo do poštovní 
schránky obecního úřadu do konce března. 

Od měsíce března bude opět v provozu prostor 
pro odkládání bioodpadu.

Svážíme bioodpad
Jak jsme vás již v předchozím vydání Nového směru informovali, naše obec ob-
držela dotaci výši 4 657 205,50 Kč ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí. V rámci této dotace 
obec zakoupila nákladní vůz Iveco spolu se 4 kontejnery a štěpkovačem. Protože 
se v obci stále zvětšují plochy veřejné zeleně, bylo nutné také vybavit zaměst-
nance kvalitní technikou. Proto obec mimo tuto dotaci pořídila dvě nové sekačky 
na trávu – traktůrky. 
Obracíme se na vás s prosbou o návrhy na vyřešení nejefektivnějšího využití 2 ks 
kontejnerů. Je však nutné stanovit umístění kontejnerů a četnost vývozů. Bude-
me rádi za váš názor a nápady.

Provozní doba je:
Středa  16–19 hod.
Sobota 15–18 hod.
Chceme všechny uživatele prostoru pro odklá-
dání bioodpadu požádat o dodržování základ-
ního pravidla:
na hromadu větví odkládat POUZE větve, tedy 
nikoliv prkna, která stejně jako pařezy vůbec 
nepatří  na tuto skládku; 
na hromadu pro drobný bioodpad ukládat 
pouze povolený bioodpad dle výše uvedené-
ho seznamu.
Větve budou dále zpracovávány na štěpku.

Zároveň dochází ke změně provozní doby 
u velkoobjemových kontejnerů za obecním 
úřadem
Úterý    15–17 hod.
Sobota   9–11 hod.
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Ze starohuské školy 

V dnešní době mnoho rodičů vybírá pro své dítě ZŠ nejen podle místa trvalého by-
dliště, ale i podle dostupných informací o dané škole. I když má rodič právo vybrat 

pro své dítě jakoukoliv ZŠ, nemusí tedy jít o školu spádovou podle trvalého bydliště dítěte, není 
přijetí do této školy samozřejmostí. Přijetí do jiné vybrané školy je podmíněno danou kapacitou 
školy, která nesmí být překročena.
Letos do naší školy přišlo k zápisu 30 budoucích prvňáčků. Za poslední léta to byl největší počet. 
Zápis se nesl v duchu pohádky O perníkové chaloupce. Budoucí prvňáčci si mohli vyzkoušet práci 
na interaktivní tabuli a televizi. Všichni byli nakonec odměněni malým dárečkem a mohli si uloup-
nout perníček z naší chaloupky.
23. března 2016 se od 13.30 do 14.15 hod. uskuteční již druhé setkání budoucích prvňáčků v pro-
jektu „My se školy nebojíme“.

Klub důchodců 

ve spolupráci s obecním úřadem opět vybral divadelní představení v Divadle 
Radka Brzobohatého v Praze dne 5. března 2016 od 15 hod – Zlatý časy. Na 
květen plánuje představení Polská krev v Hudebním divadle v Karlíně. 
Činnost Klubu důchodců je každoročně bohatá. Ze zprávy za rok 2015 vybí-
ráme několik údajů:
– v roce 2015 bylo v klubu zaregistrováno 98 členů
– pravidelné schůzky při kávě, hraní společenských her, cvičení v tělocvičně,  
 vycházky do okolí obce
– 2 zájezdy do Polska a jeden do Tábora a  Bechyně
– 2 zájezdy do divadla
– na jaře a na podzim pomoc při sběru šatstva a potřebných věcí (Diakonie  
 Broumov)
– v rámci přednášky University třetího věku exkurze do dolu Josef
– společná oslava MDŽ, Dne seniorů, předvánoční posezení s programem,  
 přání k životním jubileím

Sport

Kopaná – Zahájení jarní soutěže

 26. 3. Stará Hu – Nový Knín 15.00 hod.
V případě špatného počasí se utkání odehraje na Dobříši.

 3. 4. Sokol Kytín – Stará Hu 16.30 hod.
 9. 4. Stará Hu – Velká Lečice 16.30 hod. 
 16. 4. Stará Hu – Petrovice 16.30 hod.
 23. 4. Obory – Stará Hu 17.00 hod.
 30. 4. Stará Hu – Obořiště 17.00 hod.
Přijte pískat, fandit, tleskat, řvát, v Huti začínají zas na jaře hrát.

Pozvánka na velikonoční jarmark

Již jako tradiční setkání žáků, rodičů a přátel školy se uskuteční Jarní slavnost a velikonoční jarmark 
22. března 2016 od 17 hod. v Mateřské škole Stará Hu. Přijte se s námi pobavit a nakoupit veli-
konoční výzdobu do vašich domovů. Budete mile překvapeni, co žáci pod vedením paní učitelek 
zvládnou vyrobit.

Dana Kunrtová

Měsíc únor byl ve znamení 
pohádek a začínajících 
příprav na každoroční Jarní 
slavnost 

Hned na počátku měsíce 
k nám do školky zavítalo 
divadlo s pohádkou Je-
níček a Mařenka. Milým 

a veselým přístupem vystupující zapojili do 
spolupráce i děti, které si celé představení uži-
ly a líbilo se jim. Autobusem jsme se vydaly 
s dětmi do divadla U Hasičů v Praze na Zimní 
příběh včelích medvídků. 
Veselé podání děti pobavilo a zazpívaly si 
spoustu známých melodií z pohádky O včelích 
medvídcích, které znají i ze školky. Obě diva-
delní představení byla i motivací k následné-
mu karnevalovému reji, na který si děti, díky 
svým maminkám (možná i jiných členů rodiny), 
přišly zatančit, zasoutěžit, pobavit se a před-
stavit v nápaditých kostýmech. 
Další dny měsíce února jsme věnovali různé-
mu tvoření pro Jarní slavnost a sami poznáte 
při Jarmarku, jak mají Vaše děti šikovné ručičky. 
Tím jsme navázali na různé profese, které děti 
znají od svých rodičů, ale i profese a řemesla 
z dřívějších dob, o kterých si dnes už jen třeba 
zpíváme. 
Předškoláci zahájili každoroční projekt „My se 
školy nebojíme“, ve středu 24. 2. 2016 první 
návštěvou ZŠ ve Staré Huti a další proběhne 
ve středu 23. 3. 2016. Měsíc únor je sice nej-
kratší v roce, ale náš měsíc byl pro děti o to 
pestřejší. Všichni Vám přejeme dny plné ra-
dosti, pohody a krásné Velikonoce.

Celý kolektiv a děti MŠ ve Staré Huti   

tj-stara-hut_letak-nabor_148x210.indd   1 18/2/2016   19:56:09



Tak zní anotace večera, který uvede 19. března 
od 19 hodin v Zrcadlovém sále zámku Dobříš 
Zdeňka Žádníková společně s Gentlemen Sin-
gers a s klavírním doprovodem Lukáše Čermáka. 

Hra na anděla – co si máme pod tímto ná-
zvem představit?
Zdeňka Žádníková: „Před dvěma lety mne 
oslovil Richard Uhlíř z Gentlemen Singers, jestli 
bych pro ně nechtěla zkusit vymyslet představe-
ní v rámci jejich cyklu pro hradeckou fi lharmonii 
na téma Valentýn a láska. Poměrně strašné za-
dání . Kluci znali moji knížku, já jejich reper-
toár, protože nám rádi vystupují na benefi čních 
akcích. Zkusila jsem si napsat první návrh scé-
náře s tím, že dobře, láska ano, Valentýna ně-
jak obejdu, importované svátky nemám zrovna 
v lásce, a že to musí být napsané tak, aby to 
bavilo i chlapy. Což je u básní a komponovaných 

večerů docela výzva. Kluci si to přečetli, klukům 
se to líbilo, kluci se bavili a na to konto se ne-
chali i trochu režírovat. Jezdila jsem s malou 
Zuzankou do Hradce Králové na zkoušky a na 
premiéře mně poprvé v životě drkotaly zuby 
trémou, protože v sále sedělo 400 lidí. Nakonec 
to byl jeden z našich nejsilnějších profesních 
zážitků. Loni si představení nahrál Český roz-
hlas a nyní pracujeme na anglické verzi, protože 
Gentlemen Singers často vystupují v zahraničí. 
A mně se s letošním rokem už uvolnily ruce i na 
návrat do práce.
Komu konkrétně bude výtěžek z představe-
ní věnován?
Zdeňka Žádníková: „Určila jsem si sama pro 
sebe pravidlo, že každý rok uděláme mimo 
Prahu, pro kterou se samozřejmě fi nanční pro-
středky shánějí snadněji, alespoň dva projekty 
v regionech. A zatím se to daří.

HRA NA ANDĚLALáska může být něžná a opatrná, rychlá a vášnivá, potměšile zábavná, 
bezradná i naplňující.

Láska poskytuje náměty literátům a živobytí psychoterapeutům.
O lásce s láskou zpívají a s humorem glosují Gentlemen Singers pod něžnou 

taktovkou autorky básnické sbírky Hra na anděla, herečky Zdeňky Žádníkové. 
Básně za doprovodu klavíru volně přecházejí v písně a hrané scénky, 

aby se poznovu vrátily do písně a melodie klavíru. 
Renesance, baroko, the Beatles, rap nebo hip hop – hudební vyjádření slov 

„Miluji tě“ je bez hranic.

Představení o tom, jak krásné je být člověkem.

V Dobříši náš nadační fond za těch deset let své 
existence zainvestoval téměř 700 tisíc korun, vý-
hradně jen ze svých nadačních prostředků. Před-
loni jsme historicky poprvé změnili čekárnu dob-
říšské dětské ambulance s přispěním Střediska 
zdraví a grafi ckého CD STUDIA a jsem moc ráda 
za rozvíjející se spolupráci s městem Dobříš.
Vícezdrojové fi nancování, navíc podpořené dů-
věrou všech zúčastněných stran a schopností 
dotahovat věci do konce, je zárukou úspěchu 
jakéhokoli projektu.
Výtěžek z benefi čního představení bude po 
dohodě všech organizátorů, jimiž jsou NFZŽ, 
město Dobříš, zámek Dobříš a Dobříšsko ak-
tuálně – věnován na obnovu venkovního hřiště 
pro děti z 2. MŠ Dobříš. Hřiště bude tentokrát 
postaveno z trvanlivých materiálů, aby vydrželo 
téměř „navěky“.
Líbí se mi představa, že by se z něj těšily ještě 
děti dětí, které tam právě chodí. V tom vidím 
velký smysl – vytvářet duchovní či hmotné stat-
ky ku prospěchu či potěšení světa, jakkoli mora-
listicky to může vyznít. 
Chtěla bych poděkovat za vstřícnost a možnost 
pořádat benefi ční večer právě na zámku Dobříš. 
Stálá podpora a velkorysost rodiny Colloredo- 
Mannsfeld pro náš nadační fond velmi mnoho 
znamená.
Pokud chcete sobotní večer 19. března prožít 
ve znamení humoru, lásky a zároveň přispět na 
užitečnou věc – srdečně zveme a budeme se na 
vás těšit.

Děkujeme za rozhovor. 

Zahrada 2. MŠ Dobříš

Ilustrační 
snímek herní 
sestavy




















